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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم 

òß†ÔßŠ‘bäÛa@@ @
هذا الكتاب هو يف األصل خطاب هام ألقاه حضرة مرزا بشري الدين            

 يف  �حممود أمحد اخلليفة الثاين للمسيح املوعود واإلمام املهـدي          
م  تناول فيه بعض األمـور املتعلقـة         ١٩١٦اجللسة السنوية يف عام     

فلقد سلّط فيه حضرته الضوء     . إلهلي بأسلوب جذاب وفريد   بالذكر ا 
على املراد من الذكر اإلهلي وضرورته وأنواعه ومنافعه، كما تطرق          
إىل كيفية الذكر عند الصوفية املعاصرين وطريقة ذكرهم وأنـواع          

 .البدعات اليت يتخبطون فيها مما يبعدهم عن اهللا
  :لقد ذكر حضرته أن للذكر أربعة أنواع وهي

اإلقرار باللـسان بـصفات اهللا      ) ٣  تالوة القرآن) ٢الصالة   ) ١
ذكر صفات اهللا يف اخللوة وأمـام       ) ٤وترديدها وبيان تفاصيلها          

  .الناس يف االس املتنوعة
  .وذكر يف هذا السياق طرقًا جلعِل الذكر اإلهلي مقبوال عند اهللا

ية الذكر الذي    مث ذكر أوقاتا مثلى للذكر اإلهلي، كما أكد على أمه         
يوصل اإلنسان إىل املقام احملمود وهو صالة التهجد، وفصل يف أكثر           

  . من عشر طرق لالهتمام ا وااللتزام ا
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  ب

وذكر أكثر من عشرين طريقًا على ضوء القرآن الكرمي واحلـديث           
النبوي للخشوع يف الصالة، ويف النهاية قدم أكثر من عشرة منـافع            

  .عظيمة للذكر اإلهلي
ان هذا اخلطاب قد عرب ألول مرة يف اخلمسينات مـن القـرن             ك

املاضي على يد األستاذ املرحوم حممد بسيوين من اإلجنليزية بـشيء           
من التصرف، فندعو اهللا تعاىل أن جيعل عمله هذا يف ميزان حسناته،            

  . آمني
ونقدم اآلن الترمجة الكاملة هلذا اخلطاب الرائع مترمجة من األصـل           

راجني من املوىل أن ينفع به الكثريين رمحةً منه وفـضالً،           األوردي  
  .آمني
 سامهوا الذين إلخواننا الدعاء ونطلب نشكر أن إال أخريا يسعنا وال
 عبـد  فتحـي : األفاضل األساتـذه وهم الترمجة، هذه إخراج يف

 ،الرباقي وسام. د الرباقي، علي. د ،طاهر هاين دقة، أبو متيم السالم،
ـ  وعبد هالة شحاتة عطية،   الزهريي، اينه مصطفى، سامح  ؤمنامل
  . آمني اجلزاء، أحسن اهللا فجزاهم ،طاهر

  الناشر                    
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أشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده 
   الرجيم الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله

 الَِّذي خلَق *سبِح اسم ربك الْأَعلَى *الرِحيِم ِبسِم اللَِّه الرحمِن �
 فَجعلَه غُثَاًء * والَِّذي أَخرج الْمرعى * والَِّذي قَدر فَهدى *فَسوى 
 ِإلَّا ما شاَء اللَّه ِإنه يعلَم الْجهر وما * سنقِْرئُك فَلَا تنسى *أَحوى 
 سيذَّكَّر من * فَذَكِّر ِإنْ نفَعِت الذِّكْرى *ونيسرك ِللْيسرى *  يخفَى

 ثُم لَا * الَِّذي يصلَى النار الْكُبرى * ويتجنبها الْأَشقَى *يخشى 
 * فَصلَّى  وذَكَر اسم ربِه* قَد أَفْلَح من تزكَّى *يموت ِفيها ولَا يحيا 
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 ِإنَّ هذَا لَِفي * والْآِخرةُ خير وأَبقَى *بلْ تؤِثرونَ الْحياةَ الدنيا 
  )٢٠-١األعلى  (�صحِف ِإبراِهيم وموسى*الصحِف الْأُولَى 

 هبأمٍر أعلم يتعلق -باألمس أخربت كما- اليوم خطايب موضوع
قول هذا بناء على جمرد اجتهاد أو ال أ. يقينا أنه غاية يف األمهية

ولعل . استنتاج بل هو حكم القرآن الكرمي كما نصت عليه آياته
وكنا بل أمر عادي جدا نه إالبعض يقول لدى مساعه هذا املوضوع 

غري أنين إال اهللا تعاىل، يف صدور الناس ما ال يعلم . نعرفه من قبل
ذا اخلطاب سيتناول أستطيع القول بناء على الظروف السائدة أن ه

  .أمورا ال يعلمها معظم الناس، وإين مل أعثر عليها يف أي كتاب
 ملا كان املوضوع عاما وميكن أن يقول معظم الناس لدى مساعهم

عادي ومعروف منذ القدم؛ لذلك أرى قبل إلقائه إنه : عنوانه
 لهتستمعوا فأرجو أن إىل أن له أمهية قصوى، أن أنبهكم  ضروريا

  .مصغيةان بآذ
إذا سأذكر فيه بتوفيق من اهللا تعاىل كثريا من األمور اليت 

ري خل جملبةً اهللا تعاىل لكم فسيجعلها مث عملتم اها عندكم تموجلس
ولكن قبل التطرق إىل املوضوع الرئيس أريد أن أتكلم . وبركة

  :معكم يف أمر آخر وهو
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@lìuë@ò�Ü¦a@åß@ñ…bÐn�üa@ @

الذين يقدمون إىل هنا من أجل االشتراك يف اجللسة إن بعض 
ل هنا وهناكميضون وقتاو ،هم يف التجوهذا أمر سيئ جد . ما من

فلو كان هؤالء يريدون أن يأتوا . عوهااهللا عليكم باألموال حىت تضي
من . إىل جميئهم أصلًاويتجولوا هنا وهناك عبثًا فما كانت مثة حاجة 

 كثري من األموال ل إلّا بعد تكبد عناء السفر وبذِليأيت إىل هنا ال يص
من أجل االستماع واالستفادة، ولكن بلغين أن بعض الناس يقومون 

. سلفًاعند خطابات بعض اخلطباء حبجة أم على دراية ذه األمور 
تركهم لو كان موقفهم صحيحا يف : أقول ملثل هؤالء الناس

ا كان مِلما مسعوه من قبل، لَإىل ما يعلمون سلفًا أو االستماع 
عليهم أن يتلوا القرآن الكرمي مرة بعد أخرى، بل تكفيهم القراءة 

 خبصوص الصالة والصوم وعليهم أن يتبعوا الطريق نفسه، األوىل
جيب اإلصغاء بكل بل احلق أنه . ولكنه ليس بعمل صحيح. أيضا

 مسعه من كان أحد لورغبة وانتباه إىل ما يلقى على املسامع حىت و
  .  ألن ذلك أيضا يفيد كثريا إذ ينقش هذا األمر يف القلب نقشا،قبل

 آخر وهو إذا قام أحد من الس  هامإضافة إىل ذلك هناك أمر
يقوم حىت يراه الثاين فيقوم هو أيضا مث يقوم الثالث وهكذا دواليك 
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 للمضطر أن يقوم وخيرجميكن . كثري من الناس، وهو أمر سيئ جدا
 حىت  يسرع يف العودة أنولكن جيب عليه ؛كأن يريد قضاء احلاجة

 االنتفاع منه من خالل أراديتحقّق له ما جاء ألجله، وينتفع مبا 
 أنه إذا جلس �لقد ذكر الرسول الكرمي . اشتراكه يف اجللسة

غري أيضا  أخرى استفادة استفادشخص يف جملس الصاحلني 
، فقد ورد يف احلديث أنه كان االستماع إىل أحاديثهم والعمل ا

ماذا يفعل : بعض الناس جالسني يف جملٍس ما فسأل اهللا املالئكة
ليس  بأن اهللا تعاىل يسأل عنهم �يقول النيب الكرمي (عبادي هؤالء؟ 

فردت ) باألمر الواقع  متاماألنه ال يعرفهم بل هو يعرفهم ويعلم
لقد أعطيتهم ما : فقال اهللا تعاىل. إم يذكرون اهللا: املالئكة
لقد كان من بينهم شخص مل يذكر اهللا بل : قالت املالئكة. يسألون

هم القوم ال يشقى : فقال اهللا تعاىل. جلس معهم دون أي قصد منه
البخاري، كتاب : انظر (.جليسهم، فسأُنعم عليه أيضا وأكرمه

، واملراد من ذلك أن من جيلس مع )الدعوات، باب فضل ذكر اهللا
مل حتصل له اهلداية يف املرة األوىل فسيناهلا يف املرة الثانية إنْ  الصاحلني

حتما، ألنه ال ميكن أن يظل كافرا بعد جلوسه يف مثل هذا الس 
وال خيص هذا الكالم من جيلس معهم مرة مث . بإخالص القلب

فأقول لكم أن تظلوا . ظل كافراسيينقطع وال يعود إليهم، ألنه 
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إىل اخلروج الس قدر املستطاع، وإذا اضطر أحد جالسني يف هذا 
  .يعود مسرعا بعد قضاء احلاجة، ولكن عليه أن فله أن خيرج

ć‰ìßc@bèÐ’×@@ŞïÜÇ@µbÈm@�a@@ @
õbÇ†Ûa@ÖŠ�@áØÛ@ð…Š�@Þý�@åß@ @

لقد ألقيت يف األيام األخرية بعض اخلطب عن موضوع الدعاء، 
لقد وصلتين .  من الناسوذُكرت فيها مواضيع هامة استفاد منها كثري

استفادوا كثريا من تلك أم ببعض الرسائل قال فيها أصحاا 
كما وصلتين رسالة من شخص من الهور ومل أمتكّن من . اخلطب

ماذا : لقد كتب هذا الشخص. سترهيقراءة امسه، ويبدو أن اهللا تعاىل 
لقد أخربت عن تلك الطرق اليت كانت خفية منذ زمن ! فعلت؟

ها وملن يقوم خبدمتهم إال عن بعِض ل، ومل يكن املتصوفة يخربونطوي
 هذه  كلأو سنة كاملة، ولكنك قد كشفت عنلنصف سنة 

ذلك ألنك تكِّن إىل فعل  مضطرا  كنتلعلك: وكتب أيضا. الطرق
  .إىل إخبارهم ا مما حدا بك ،جلماعتك حبا كبريا

. أحب مجاعيت حبا مجامل أُطلعهم على هذه الطرق ألنين :  أقول
ال شك أنين أحب مجاعيت حمبة ال حيب ا أحد أتباعه وذويه، 

ا أن ولكنين أطلعتهم على تلك الطرق لشيء آخر وهو أنين أعلم يقين
أمواله واهللا الذي أخربين عنها هو إله عظيم حبيث كلما أنفقنا رزقه 



                  ���������������������������������������������������� ���	�         

  

٦

وعليه فلم أُفرغ .  إنعامات كبريةاليت أعطانا إياها ازدادت وأوجبت
كما كنت .  مما هوإخباري عن هذه الطرق بل مألته أكثربـبييت 

ينقص ال ، ألن العلم شيئًاإخباري عنها لن يضرين بأن على يقني 
لو كنت على يقني بأنه وحىت . يد إنفاقهِزعند بذله بل يزداد كلما 

يضرين مع ذلك كان ال بد يل أن أخرب به ولو نِفد كل ما كنت 
ه من هذه الطرق، وذلك على شاكلة الصحابة الكرام رضي اهللا أعرف

عنهم الذين كانوا يقولون بأنه لو وضع السيف على رقابنا مث ظننا 
.  ألنفذناها قبل قطع رقابنا�أننا ننفذ كلمة مسعناها من النيب 

  ) البخاري، كتاب العلم: انظر(
على أية حال، لقد ذكرت ما كان بوسعي يف ذلك الوقت، 

جئت وخطر ببايل أنين ذكرت كل الطرق املتعلّقة بالدعاء، ولكن ملا 
أخرى البيت بعد الصالة وبدأت الدعاء فتح اهللا تعاىل علي طرقًا 

  . من قبلكثرية مل ختطر ببايل
على املوضوع أيضا، كنت قد كتبت بعض املالحظات اليوم و

ى اهللا الذي أريد احلديث عنه، وبينما كنت يف الطريق إىل هنا ألق
  .تعاىل يف بايل أمورا أخرى كثرية

ت أفراد اجلماعة على طرق الدعاء على أية حال، كنت قد أطلع
  .وكان ذلك ضروريا جدا
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@ÝàÈÛbi@á×úbÇ…@lbvn�î�@ôìnz¶Êì™ì½a@aˆç@ @

من طرق الدعاء، فلو حىت أما الذي أريد ذكره اآلن فهو أهم 
  . تلقائيااستوعبتموه وعملتم به استجيب دعاؤكم

@Êì™ì½a@aˆç@ïÛëbäm@â†Ç@¿@òàØ§a@ @
òî™b½a@òä�Ûa@¿@ @

كنت أريد أن أتناول هذا املوضوع يف السنة املاضية، ولكن ملا 
ا آخر أدا هاموكانت . ى إىل تأخري هذا املوضوعبدأت موضوع

كتابة مالحظات هذه املرة أنين ملا بدأت ذلك حكمة اهللا تعاىل يف 
يف السنة املاضية وكأا عنه ت مالحظايت حول هذا املوضوع بد

مالحظات تلميذ أمام مالحظات األستاذ، وذلك ألن اهللا تعاىل 
  . أفهمين أمورا أكثر من السابق

باختصار، أريد أن أخربكم اليوم عن موضوع الذكر اإلهلي، 
إذ إن أكثر  ،هذا املوضوع يف هذه املناسبةوأُلقي على مسامعكم 
م أل شىت من األمور املذكورة يف مناسبات الناس ال تصلهم كثري
  ١.ليسوا من قراء اجلرائد

                                                           

 وال سيما جريدة الفضل ألن خطب حضرته كانت تنشر فيها بترتيب وتنسيق  1
  )الناشر (.بعد بذل جهد كبري
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، ولكن اليت سبق أن أخربتكم االدعاء لقد نشرت اآلن طرق 
. عن الدعاءبشيء علموا اليوم أنين أخربت قد  منكم  العديدلعل

ألجل ذلك اخترت هذه املناسبة إللقاء موضوع الذكر اإلهلي ألن 
 مؤلفة من الناس، وينقل  استماع ألوٍفطرحه هنا يؤدي إىل

  .املوضوع بواسطتهم إىل اآلخرين

ï�⁄a@Š×ˆÛa@Êì™ìß@áî�Ôm@ @

  :وإليكم ما أريد تناوله من أمور تتعلق ذا املوضوع
 ما املراد من الذكر اإلهلي أو ذكر اهللا؟ )١
 اإلهلي؟إىل الذكر ما احلاجة  )٢
 ما هي أنواعه؟ )٣
 يف الذكر مراعااان جيب على اإلنساليت  االحتياطاتما  )٤

 اإلهلي؟
 ما هي أخطاء الناس يف فهم الذكر اإلهلي؟ )٥
الشيطان وما هي وسائل التركيز يف طرق طرد ما هي  )٦

 والشيطان يوسوس يف ذلكالصالة ملن يقولون إم ال يستطيعون 
 قلوم؟
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٩

هذه هي األمور اليت سأسلِّط الضوء عليها اليوم بتوفيق من اهللا 
تم من خالل هذه العناوين أنه ليس مبوضوع  فهملعلكمو. تعاىل

علية وا اجلميع سواء أكانيتعلّق بفئة خاصة من الناس بل هو يهم 
. كباراأو  كانوا صغارا، فقراء أم واكانأغنياء القوم أم أدناهم، 

ه ن حتسبوولو كنتم مين وه مسعتمفاعلموا أنه ينبغي أال ملوا أي أمر
 فسيثبت لكم من خالل التجربة أنه تم بهإذا عمل ألنكم جدا،عاديا 

  .بإحداث نتائج عظيمةكفيلًا مل يكن عاديا، بل كان 

_ï�⁄a@Š×ˆÛa@�Èí@a‡bß@ @

 وذكر ؛عنهيغيب   يف الذهن حبيث الاستحضار الشيء: الذكر
 حضور اهللا تعاىل، والطريق املستخدم لتذكُّرحضور اهللا يعين تذكُّر 

و استحضار صفات اهللا تعاىل  وه،اهللا تعاىل يسمى بذكر اهللا
  .وترديدها باللسان وإقرارها بالقلب والتفكري يف قدراته تعاىل

Êì™ì½a@òîàçc@ @

نه موضوع غاية يف بأما هي أمهية هذا املوضوع؟ أقول خمتصرا 
 أحدكم بأنين أعده هاما جدا ألنين ألقي حوله قد يظن. األمهية

أعطاه هذه األمهية وعده   قدكال، بل ألن اهللا تعاىل. خطايب هذا
 أي أن )٤٦ :العنكبوت (�ولَِذكْر اللَِّه أَكْبر �:كبريا لقوله تعاىل



                  ���������������������������������������������������� ���	�         

  

١٠

 يعترب اهللا تعاىل كانفإذا . ذكر اهللا تعاىل هو أكرب العبادات كلها
هلذا املوضوع أمهية قصوى من أعطى فلست أنا ، شأناذكره أعظم 

  .بل هو قول اهللا تعاىل
 املوضوع هذا جعل قد تعاىل اهللا دام ما نهأ هو اآلن والسؤال

 أمرنا قد سبحانه يكون أنمن  بد فال ،وأمهية شأنا املواضيع أعظم
فإذا أمعنا النظر يف . املواضيع األخرى من مجيع أكثر إليه بالتوجه

القرآن الكرمي حبثًا عن هذا األمر وجدنا أن اهللا تعاىل قد وجه أنظارنا 
واذْكُِر اسم �:  مرارا وتكرارا، يقول اهللا تعاىلبذكر اهللاإىل االهتمام 

 أي يا عبدي، اذكرين صباح )٢٦ :اإلنسان (�ربك بكْرةً وأَِصيلًا
 إن الس الذي يذكر فيه اسم اهللا حتفّه �وقال النيب . مساء

  . ل عليه رمحة اهللا تعاىلزـاملالئكة من كل جانب وتن
ناء اجللسة ألن ألوفًا من الناس لقد تناولت هذا املوضوع أث

يتوافدون إىل هنا من أماكن بعيدة، فإن تناويل هلذا املوضوع بينهم 
عندما و. زول مالئكة الرمحة وإلنزال الربكةـيكون مدعاة لن

عون من مل  إىل بيوم فإم حيملون هذه األمور معهم ويسِمونيعود
 يف اجلماعة كلها، يستطيعوا ايء إىل هنا، وهكذا تنتشر الربكة

  .    املذكورهذا اليوم لطرح املوضوعوألجل ذلك اخترت 
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١١

 أن الس الذي يذكر فيه اسم اهللا �لقد ذكرت آنفًا قول النيب 
 ومن هنا.  من فيهعلى كلّ ِزل رمحةَ اهللا وبركتهـحتفّه املالئكة وتن

عه تتجلى لنا أمهية الذكر اإلهلي، إذ جتتمع املالئكة أيضا لسما
 مالئكة اهللا ستقدر وكمِزل الرمحةَ على املستمعني من العباد، ـوتن

ذلك ألن من يذكر اهللا تعاىل جيتمع ! ن صار يف مرتبة معلٍّم هلممقدر 
املالئكة عنده وكلما أكثر من ذكر اهللا تعاىل تكاثرت لديه املالئكة 

  .وولّدت يف قلبه دوافع ألعمال الرب واخلريات
كة ليس ومهًا بل هو أمر يقيين، ولقد رأيت إن نزول املالئ

  . أيضااملالئكة، ومرة جتاذبت معهم أطراف احلديث
معه الصداقة والعالقة وتنشئْ املالئكة  ِهتأِتفمن يذكر اهللا تعاىل 

  ٢.الوطيدة
 يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تلِْهكُم أَموالُكُم ولَا �:يقول اهللا تعاىل

   )١٠ :املنافقون (�م عن ِذكِْر اِهللاأَولَادكُ

                                                           

كيف كانت تبدو املالئكة اليت : هنا طرح أحد على حضرته السؤال التايل  2
للمالئكة صور وأشكال خمتلفة، ولقد رأيتهم يف ألوان خمتلفة : رأيتها؟ قال حضرته

. جد هلا مثيل يف الدنيايو فريدة من نوعها حبيث ال نتوبعض تلك األلوان كا
ل شكاهلا األصلية، لذلك فإا تتمثّاحلقيقة أنه ال يسع اإلنسان رؤية املالئكة على أ

  )الناشر. ( وصورةً أخرىأحيانا بشرا أو شكالً
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 * ِذكْرا كَِثريا لَِّذين آمنوا اذْكُروا اَهللايا أَيها ا �:ويقول تعاىل
  )٤٣-٤٢ :األحزاب( �وسبحوه بكْرةً وأَِصيلًا

يا أيها املؤمنون، ال متنعكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر : أي
ي وزن لكل ما حيول دون ذكركم هللا اهللا، بل جيب أال تقيموا أ

 بل ينبغي أن ؛تعاىل، وأال تقوموا بعمل يؤدي بكم إىل ترك ذكر اهللا
  .تكثروا من ذكر اهللا وتسبحوه صباح مساء

 مثَلُ : موسى األشعري رضي اهللا عنه فيما رواه أبو�وقال النيب 
البخاري، . ( الْحي والْميِتالَِّذي يذْكُر ربه والَِّذي لَا يذْكُر ربه مثَلُ

  )كتاب الدعوات، باب فضل ذكر اهللا عز وجل
 عز وجلَّ ِإلَّا حفَّتهم قْعد قَوم يذْكُرونَ اَهللالَا ي" :� وقال
مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب  (".الْملَاِئكَةُ

  )لذكرفضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى ا
  .حي من يذكر اهللا تعاىل وميت من ال يذكرهأنه أي 

مث هناك رواية يف . ومن هنا أيضا تتجلى أمهية ذكر اهللا وعظمته
 أَلَا أُنبئُكُم ِبخيِر :�قَالَ النِبي  :الترمذي عن أيب الدرداء قال

ي درجاِتكُم وخير لَكُم أَعماِلكُم وأَزكَاها ِعند مِليِككُم وأَرفَِعها ِف
ِمن ِإنفَاِق الذَّهِب والْوِرِق وخير لَكُم ِمن أَنْ تلْقَوا عدوكُم فَتضِربوا 
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اقَكُمنوا أَعِربضيو ماقَهناِهللا ؟أَع لَى قَالَ ِذكْرالَىقَالُوا بعالترمذي، . ( ت
  )ل الذكرأبواب الدعوات، باب ما جاء يف فض

أَلَا أُخِبركُم ِبخيِر :  قال�وقد ورد يف حديث آخر أن النيب 
 ٍر لَكُميخو اِتكُمجرا ِفي دفَِعهأَرو ِليِككُمم دا ِعنكَاهأَزو اِلكُممأَع
 ِمن تعاِطي الذَّهِب والِْفضِة وِمن أَنْ تلْقَوا عدوكُم غَدا فَتضِربوا

اقَكُمنوا أَعِربضيو ماقَهنولَ اِهللا: قَالُوا؟أَعسا رلَى ياِهللا: قَالَ، ب ِذكْر  
  )مسند أمحد بن حنبل، مسند األنصار. (عز وجلَّ
نعم، ألن ذكر : هل هو أكرب درجة من اجلهاد أيضا؟ قال: قالوا

كر اإلهلي  هذه هي أمهية الذ.اهللا تعاىل حيض على اجلهاد يف سبيله
  .وضرورته

kj�òÜÐË@@÷bäÛa@@åÇJÜÛa@Š×‡@Êì™ìßé@ @

 وإن انتبهت ،هذا املوضوعدقائق مل تنتبه مجاعتنا أيضا إىل بعض 
لقد فطرين اهللا تعاىل على التفكري . قليل جدا إليها فاالهتمام ا

والتدبر، ومنذ نعومة أظفاري إىل هذا اليوم طفقت أفكر يف الطرق 
  . ضعف مجاعتنا املتعلِّق بذكر اهللاملالئمة لتدارك

 على موضوع الدعاء، وأشكر اهللا �لقد ركّز املسيح املوعود 
كما أكد املسيح . تعاىل على أن مجاعتنا تم كثريا مبوضوع الدعاء
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١٤

 على أمهية الذكر اإلهلي كثريا، ولكن مل تنتبه اجلماعة �املوعود 
 املؤدية إىل هذا التأخر ومن أبرز األسباب. إليه إىل اآلن كما ينبغي

هو أن الثقافة اإلجنليزية قد غريت أفكار الناس وأصبح الناس يرون 
ترديد جمرد  أنه ال فائدة ترجى من -حتت تأثري الثقافة األوروبية-

 عن اآلخرين وأخذ يردد أي لو جلس أحد منعزالً. اسم اهللا تعاىل
 اخلبري أو القادر أو أو العليم أو" اهللا القدوس"، أو "ال إله إال اهللا"

 ال شيء بالتأكيد، لذلك ال ؟اخلالق؛ فما النفع الذي يرجى من ورائه
وملا كان أفراد مجاعتنا أيضا يدرسون الثقافة . هبإىل القيام حاجة 

وهناك قسم . اإلجنليزية لذلك فإم أيضا تأثروا مبثل هذه األفكار
ارعني الذين مل يكونوا كبري آخر من مجاعتنا ينتمي إىل الفالحني واملز

الذكر اإلهلي، وما هي هو  يعلمون قبل دخوهلم يف األمحدية ما
منافعه، فال يستطيعون التركيز على املوضوع ما مل نثقّفهم به 

ويقلّ فيهم ذكر اهللا . ونفهمهم إياه بأساليب مناسبة تفهيما جيدا
  .بسبب عدم فهمهم أمهية املوضوع

تعاىل، وأمحد اهللا تعاىل أن أفراد مجاعتنا إن الصالة أيضا ذكر اهللا 
لكن الصالة ليست الذكر . يواظبون عليها بفضل اهللا مواظبة تامة

بد من املداومة ال كلّه، بل هناك أنواع أخرى أيضا لذكر اهللا تعاىل 
ال غري أنه  أن مجاعتنا ال تقوم ا  عنهاعليها أيضا، ال أستطيع القول



���� ���	�  
  

  

١٥

مطلقًا يؤدوا م ا قليل، وبعض الناس ال ن االهتمابأقول من البد 
 املظهر إال أن به مجيلَامرؤ الحظوا، لو كان . مما حيدث نقصا كبريا

هسريميهيف العني أو األذن أو األنف فلن يسمى مجيالً بل ا تشو 
هكذا فإن بعض أفراد مجاعتنا ال يقومون  .بالقبح والدمامةاجلميع 

ومثلهم كمثل شخص يلبس لباسا مثينا  ببعض أنواع ذكر اهللا تعاىل
 ال مكونا من سترة وقميص وصدرية وسروال، وال يلبس حذاء أو

فمع أن لباسه كله مجيل ولكن يظل هناك نقص فيه .  عمامةيرتدي
بسبب غياب احلذاء أو العمامة، وتأىب نفوس العظماء أن يعتري 

النقصرق ذكر اهللا وعليه فعدم العمل جبميع ط. من أمورهم أمر  أي
 - إىل جانب الصالة -نقص وعيب، كما سنثبت أن اهللا تعاىل حثّنا 

 ،على ذكر اهللا تعاىل بطرق أخرى سواء فهمنا احلكمة منها أم ال
هذه  فال بد من األخذ مبجموع.  أيضا�النيب الكرمي عليه كما أكد 

  . الطرق من أجل إحراز الكمال الروحاين
الهتمام الكايف بأداء النوافل لدى وهناك سبب آخر وراء عدم ا

أفراد مجاعتنا وهو أم مل يفهموا بعد فوائد هذا النوع من ذكر اهللا 
إذ يظنون بأداء الفرائض أم أدوا واجبهم، يف حني أن النيب الكرمي 

 : يقول، بل يقول بأن اهللا تعاىل قال يل�
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كُنت  أحبه، فَِإذا أحببته ِل حتى وما يزالُ عبِدي يتقَرب ِإلَي ِبالنواِف
سمعه الَِّذي يسمع ِبِه وبصره الَِّذي يبِصر ِبِه ويده الَِّتي يبِطش ِبها 

  )البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع. (وِرجلَه الَِّتي يمِشي ِبها
 للنوافل درجة وذا ميكنكم أن تدركوا أن اهللا تعاىل قد أعطى

فع تــعظيمة ووعد باملكانة السامية للمواِظب عليها، إذ إنه ير
فليست .  بصفاته عز وجلفيهاالعبد بالنوافل إىل درجة يتصف 

 ولكن األسف أن كثريا من الناس ال يهتمون ،عاديشيء النوافل ب
والسبب احلقيقي يف ذلك أن اإلنسان مطبوع على . ا كما جيب

ل لذلك فإنه يريد أن يقوم بأقل ما ميكن من الضعف والكس
 بضعف اإلنسان والرحيم العليموألجل ذلك فإن اهللا تعاىل . الرياضة

هم على بعض النوافل بعباده قد أمرهم بأداء بعض الفرائض وحثّ
ما أيضا، وذلك ألنه إذا قام العبد بأداء الفرائض جنا من املؤاخذة ِل

  :  وسأله عن اإلسالم�يب جاء النرجلًا جاء يف احلديث أن 
فَقَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم خمس صلَواٍت ِفي الْيوِم 
واللَّيلَِة فَقَالَ هلْ علَي غَيرها قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ تطَوع قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى 

 قَالَ هلْ علَي غَيره قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ اُهللا علَيِه وسلَّم وِصيام رمضانَ
تطَوع قَالَ وذَكَر لَه رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم الزكَاةَ قَالَ هلْ 
علَي غَيرها قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ تطَوع قَالَ فَأَدبر الرجلُ وهو يقُولُ واللَِّه لَا 
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 أَفْلَح لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ ر قُصلَا أَنذَا ولَى هع أَِزيد
قدالبخاري، كتاب اإلميان، باب الزكاة من اإلسالم. (ِإنْ ص(  

ى ن ويتضح من هذا احلديث أن مالفرائض بصورة كاملة أحرز أد
 يكتفي بالفرائض النجاح، ولكن اإلنسان احلاذق وبعيد النظر ال

 ا، وذلك لكي يتداركا فحسب بل حيرص على أداء النوافل أيض
 علينا مخس رضتفُ ،فمثلًا. لفرائضل النقص احملتمل واحلاصل يف أدائه

 هذه الصلوات يقتصر على أداءن  كل يوم، فيجب أن يعلم مصلواٍت
ول  بالنوافل أنه قد ال ترتقي إحدى صلواته إىل درجة القبوال يقوم

بسبب خطأ ما حصل منه أثناء أدائها، فال بد أن يذوق وبال أمره 
 رسولَ اِهللا ه بينما كانأَنفقد ورد يف حديث آخر . هذا يوم القيامة

ارِجع فَصلِّ : �، فقال له النيب دخلَ رجلٌ فَصلَّى إذ الْمسِجديف  �
ارِجع فَصلِّ : �فقال النيب  ،لَّى فَرجع يصلِّي كَما ص.فَِإنك لَم تصلِّ

 قَالَ والَِّذي بعثَك ِبالْحق ، فلما كانت املرة الرابعةفَِإنك لَم تصلِّ ثَلَاثًا
لقد أسرعت كثريا يف أداء الصالة فلم : ما أُحِسن غَيره فَعلِّمِني فَقَالَ

 البخاري، كتاب انظر. (تقبل صالتك، فعليك بالتمهل والطمأنينة
  )صفة الصالة باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم

فقد حتصل مثل هذه النقائص يف الصالة حبيث ال ترتقي إىل درجة 
 اولكن الذي يداوم على النوافل إىل جانب الفرائض ينتفع . القبول
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١٨

ستعوض النقص  النوافلإن إذ إذا بقيت إحدى صلواته غري مقبولة 
مثله كمثل شخص يتقدم المتحان يشترط و.  فروض الصالةيف

للنجاح فيه أن حيرز مخسني عالمةً، فلو أجاب على األسئلة اليت 
تعادل أجوبتها الصحيحة مخسني درجة وأعرض عن الباقية مث تيقّن 

ميكن أن تكون إجابته على أحد األسئلة إذ  خمطئ، فهوأنه سينجح 
فال . درجة فريسبصائبة مما يؤدي إىل إخفاقه يف إحراز مخسني غري 

 جييب على األسئلة اليت  بل، هذا أبدايفعل الطالب احلاذق والذكي
، وذلك حىت كاملًاواليت ال يعرف إجابتها كاملًا يعرف إجابتها 

  .جمموع العالمات اليت يناهلاإحراز ينجح يف 
 ا خالل هذا السفر،ه إليحيتاجنفقةً وقدر امرؤ كذلك لو سافر 

ه  تقدير أحيانا أن خيطئ، فقد حيدثفحسبر مث أخذ معه ذلك القد
عرض ملشقة كبرية، لذلك فإن احلذّاق واحلكماء من الناس حيملون تيف

معهم شيئًا يسريا زائدا على نفقام املتوقعة حىت ال يتعرضوا ملشكلة 
وعليه فإن النوافل هي الرصيد االحتياطي . عند النفقات الطارئة

  . النفقات الطارئةالذي حيمله املسافر من أجل 
 لذلك ينبغي االهتمام اخلاص ،باختصار، إن النوافل ال بد منها

  .بأدائها
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١٩

والسبب الثاين يف عدم االهتمام الكايف ألفراد مجاعتنا بالذكر اإلهلي 
 ن ردا على املتصوفة املعاصرين الذي� املسيح املوعود كتاباتهو 

نه لن جتديكم  بأ� حضرته قال هلمالبدعات، حيث نشروا طاملا 
 كل مهاجم اليوم من  اإلسالم.نفعا هذه األوراد اليت ترددوا كالببغاء

األطراف، فماذا تفعلون جالسني على السجاجيد؟ ملاذا ال تنهضون 
، ويف واقع �هم املسيح املوعود وهكذا ذم. وتردون هذه اهلجمات

البعض ولكن أخطأ . األمر كانوا جديرين ذا الذم على تصرفام
 يف حني أنه ،عندما فهموا من هنا عدم جواز اجللوس لذكر اهللا تعاىل

 بل الغرض منه هو تقديس اهللا تعاىل وحتميده، ولكن ،ليس لغوا
زجم كانوا يذكرون اهللا تعاىل جالسني �هم املسيح املوعود رأل 

خارجها حيث كان يساء إىل اهللا يف بيوم وما كانوا حيركون ساكنا 
 بأنكم إذا  وقال هلم�وألجل ذلك زجرهم املسيح املوعود ، اىلتع

القيام اىل وتقدسونه وحتمدونه فعليكم كنتم يف واقع األمر حتبون اهللا تع
ومبا أم بسبب . داخلهاتفعلون كما يضا أبواجبكم خارج البيوت 
 لذلك ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر كسلهم وختاذهلم تركوا

بعينه، أن عملهم هو النفاق ، وأخربهم ووخبهم �  حضرتهزجرهم
ال فَِلم لو كان يف قلبكم حب صادق ولوعة حقيقية قائال هلم أنْ 

 هجمات على ذات شن املعارضنيتدفعكم إىل اخلروج والدفاع عند 



                  ���������������������������������������������������� ���	�         

  

٢٠

هللا يف األماكن العامة كما زيهكم ـ وما السبب يف عدم تن؟اهللا تعاىل
  تفعلونه يف الزوايا؟   

@ÕíŠ�åíŠ•bÈ½a@òÏì–n½a@†äÇ@ï�⁄a@Š×ˆÛa@ @

أن هؤالء وهو كان هناك سبب آخر لتوجيه الزجر إليهم 
 لقد ،"من اعتاد على داء أدمنه" : مثلهم كمن قيل فيهاملتصوفة

تالشت لدرجة جعلوه شيئًا مغايرا و  لذكر اهللا مشوهةابتدعوا طريقة
ليس إنه آلن؟ فما هو ذكر اهللا عندهم ا. صورته اليت قدمها اإلسالم

إال رفع الصوت من القلب وإيصاله إىل أعلى مستوياته، بل يعمدون 
، ويشوشون حيهمإىل الصياح بأصوات عالية تقض مضاجع أهل 

وهذا ما يسمونه الضرب على . على املصلني املتعبدين من جريام
فيه " ال إله إال اهللا"وكأن القلب يف نظرهم مكان إلقحام . القلب

 أم يعقدون ، منهولقد ابتدع فريق منهم أسلوبا للذكر. وةبالق
إشعال جملس ذكر اهللا جمالس الشعر والغناء ورقص العاهرات زاعمني 

مث يقومون بترويض القلب حبيث ينشأ منه . بواسطة هذه األمور
 قد ابتدعوا طرقًا عجيبة غريبة، فمرة ،باختصار". اهللا اهللا"صوت 

أخرى يقومون بضرب القلب، وتارة يقومون بترويض القلب، و
حياولون استخراج الصوت من الروح، ولقد اخترعوا له أمساء من 
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٢١

عند أنفسهم، فمرة يقولون إم يرفعون الذكر من القلب فيعلو 
ويسجد عند العرش مث يعود، وتارة يقولون بإمكاننا ترويض كل 
عضو من أعضاء اجلسم حىت يردد اسم اهللا، فلقد ابتدعوا هذه 

وبعضهم يتلون آيات قرآنية وهم يرقصون، . غريها من األمورو
وبعضهم يعقدون جملسا يتلو فيه أحدهم أبياتا شعرية واآلخرون 
يرقصون مث يقولون لقد أغشي عليهم من الوجد، وبينما هم جلوس 

اهللا "يف هذا الس إذ يبدأون بالتقافز فجأة صائحني بأصوات عالية 
وا أذكارا مبتدعة أخرى ال متت إىل اإلسالم هكذا فقد اخترعو". اهللا

الذكر اإلهلي شيء سيئ، بل ينبغي أن  ولكن ال ميكن أن يقال ،بصلة
 إال .بدعات مكروهةأيضا  هيو ،هاوبدعات استحدثأا أن يقال 

كل بدعة :  قال� ال يكترثون لذلك يف حني أن النيب الكرمي أم
تاب صالة العيدين، باب النسائي، ك(ضاللة، وكل ضاللة يف النار 

وعليه فإن أذكارهم املبتدعة ليست باليت ). كيف اخلطبة للعيدين
ب إىل اهللا بل تواحلق أن املسلمني أخذوا يبتعدون عن . بعد عنهتقر

رفتومبا أن كل .  فيهم هذه األنواع من األذكاراهللا تعاىل منذ أن ع
، وحيث إن �ه هذه األمور بدعات وخمالفة ألوامر اهللا وسنة نبي

 ،ف الروحانيةالعمل خبالف أوامر اهللا وسنة نبيه يؤدي إىل إضعا
  . يف الوقت احلايل الروحانية يف املسلمنيانقدلذلك فإنه السبب يف ف
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٢٢

واألمر الثاين هو أن هذه البدعات تتميز بشيء خاص يشعرون 
من يعرض و ، زائفانهمابسببه باللذة والسرور بصورة ظاهرية ولكن

فال بد أن والزائفة ة احلقيقة ويلهث وراء اللذة املصطنعة عن اللذ
ومثلهم يف ذلك كمثل رجل يؤمله بطنه ولكنه . يلقى اهلالك والدمار

ال شك أن أمله سيهدأ مؤقتا . من أن يعاجله يتناول األفيون وينامبدلًا 
بسبب غيابه عن الوعي ولكنه يف احلقيقة يسري جتاه املوت وسيأيت 

  .أمله هذا إىل اهلالكوقت يؤدي به 
احلقيقة أن ما يسميه هؤالء ذكرا إمنا هو علم من العلوم يقال له 

كما أن . أي املسمرية) Mesmerism(وباإلجنليزية " علم الترب"
هناك علما آخر من هذا النوع وقد اكتشفه طبيب فرنسي ويسمى 

)Hypnotism(ال عالقة له بالروحانية ، و أي التنومي املغناطيسي
ولقد أودع اهللا تعاىل فكر اإلنسان قوة .  هو يتعلق بالفكر واخليالبل

 إىل جهة معينة اكتسب تأثريا خاصا،  بشكل مركَّزحبيث إذا وجه
ولكن هذه اللذة . وبواسطته ميكن توليد اللذة والسرور يف القلب

ال ني أو القنب، ف أو الكوكايألفيونتشبه اللذة اليت يولدها تعاطي ا
 صحةب الضار بل هي حالة من الغشي ،اللذة حقيقية هذهتكون 
 تأثري على األعصاب من خالل تركيز عندما يلقىكذلك . اإلنسان
 تطرأ حالة من النعاس اليت تشعر صاحبها باللذة، وحيسب الدماغ
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٢٣

يف حني أم لو رددوا " اهللا اهللا"هؤالء املتصوفة أا لذةُ ترديدهم 
  .  فسيشعرون باللذة نفسها"م رامرا"  قائلنياسم إله اهلندوس

يروى أن أحد الصلحاء كان متجها إىل مكان ما راكبا السفينة 
ركاب السفينة أن فبدأ يذكر اهللا تعاىل بصوت عال جدا لدرجة 

وكان من بينهم زاهد .  اهللا اهللا: يرددون أخذوااهلندوس أيضا
فانتبه إليه . على لسانه اسم اهللاجيري   ظلّ صامتا دون أنهندوسي

 أخذ اهلندوسي يلقي عليه تأثريه اخلاص،  وخالل ذلكالرجل الصاحل
 ألن "رام رام" انفجر الرجل الصاحل بترديد كلمة وبعد قليل
 ،"رام رام"يردد كلمة فأصبح  يف إلقاء التأثري فاق عليهاهلندوسي 

 عن مثل هذه األذكار ألنه  فورافاندهش الرجل ملا حصل وتاب
لو إذ تأثري الذكر، وال عالقة له ب من العلم  نوع ذلكعملهعرف أن 
ظهر  "اهللا" كلمة  ترديِدكان تأثريايف صورة يا على جرياتلقائي 

ومثلهم .  على لسانه هو"رام رام"لسان اآلخرين ملا جرت كلمة 
فوجد كمثل رجل يسري يف غابة وقد أخذ اجلوع منه كل مأخذ 

هذه . جار كانت مليئة باألححني أا يفصرة فظنها مملوءة باحلبوب 
يظن أنه ينال قرب اهللا تعاىل رويدا هي حالة من يسلك طرقهم و

يظن أنه قد بلغ مقاما معينا  ف واحلقيقة أنه ينتشي بنشوة كاذبة،رويدا
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٢٤

.  أن قلبه يظل جنسا كما كان سابقًاولكن احلقيقة ،يف القرب من اهللا
  .اطي األفيونالنشوة الناجتة عن تع تشبهتلك و

 كان أحد املخلصني يف اجلماعة يقول يل إنه يستمتع ذا 
شبه لذة تعاطي الطريق، وكنت دائما أقول له بأن هذه اللذة ت

ني والدليل على ذلك أن هذه األذكار ال تؤدي األفيون أو الكوكاي
 يدعون أن ، وال يتحلى بالصفاء الروحاين منإىل الصفاء الروحاين

منهم كالمك صحيح، ألن شخصا : فقال. ىل العرشذكرهم يصل إ
 بأنه ختطى مجيع درجات الروحانية ولكنه كان يستجدي يدعيكان 

إذا كان : الناس الغالل واملال، وكنت دائما أفكر يف حالته وأتساءل
  قد بلغ أعلى مقامات الروحانية فلماذا ميد أمام الناس يد املسألة؟

@¿ì•@ƒî‘@ò–Ó�àÊb@ @

 يروي قصة شخص ظن أنه بلغ درجات � املوعود كان املسيح
ذهب هذا الشخص إىل أحد مريديه وسأله الصدقة . روحية معينة

  كاناعتذر التلميذ عن دفع شيء بسبب القحط الذي. املعتادة منه
ولكن هذا الشيخ ظلّ يلح عليه ويتشاجر معه حىت اضطره يف . يعانيه

.  منه ماالًحىت نالمل يترك داره بعض ممتلكاته، وإىل بيع اية املطاف 
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٢٥

فتالضعف عند من يقوم بالدعاوى ظ مثل هذه األرجاس ونقاطُالح 
  .الكبرية يف هذا اال

 والواقع أن اهللا تعاىل قد أودع صوت اإلنسان وأفكاره تأثريا معينا،
ما تنقش يف خميلته صورة مشاة ملا يف أمر  يدأب على التفكري فمن

عليه يأِت التفكري يف أن قلبه يردد اسم اهللا يعتد ك من يفكر به، كذل
زمان يتوهم فيه مساع مثل هذا الصوت وكأن قلبه يردد ذلك، ولكن 
لو كان ذلك الصوت من قلبه حقا فلماذا ال يصفو ويتطهر؟ مث إن 

يف يكثرون هؤالء الذين يستنطقون قلوم بل قلوب اآلخرين أيضا 
  .ارنة مع املسلمنياهلندوس بأعداد كبرية مق

كتابا أوضح فيه الفرق بني حول هذا املوضوع وأريد أن أؤلف 
إن استنطاق القلب علم مألوف وعادي ولكنه . األنبياء واملشعوذين

 إذ يغفل اإلنسان عن إصالح نفسه فيتوهم أنه ،يؤدي إىل نتائج كارثية
أن يبلغ امرؤ فلو أراد .  كذلك األمر بينما ال يكون،قد وصل إىل اهللا

ال بد أنه  فغايته، بلغقد لكنه ظن أنه وبلغ غريه  مث ،مكانا ما
 ممارسيهذه هي حالة . يتعرض خلسائر فادحةس وبالتايلسيمكث فيه 
 يف حني بلغوا غايتهم املنشودة، أم يظنون خطأًحبيث  ،هذه األعمال

النشوة كل البعد، فإن حالتهم تشبه حالة عنها يكونون بعيدين أم 
  .ناجتة عن تعاطي األفيونال
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٢٦

 من قبيل اللغو الذي حذّرنا منه إال النوع من الذكر ليس هذا
ما وأىن له أن يسمى بالذكر اإلهلي يه، ، وذم فاعِل�املسيح املوعود 
  ؟سيحيون أيضا يستطيعون القيام بهدام اهلندوس وامل

األحلان لبعض أما فيما يتعلق بالذكر بصوت مرتفع أو االستماع 
 قوة خاصة نة فقد سبق أن أخربتكم أن أعصاب اإلنسان أودعتعيامل

ن خالهلا هي ، وإحدى النوافذ اليت تتأثر األعصاب مللتأثر والتأثري
 ليس اإلنسان هو .مجيلاليت تتأثر بصوت ال سيما تلك  ،األذن

الوحيد الذي يتأثر بالصوت اجلميل بل احليوان أيضا، فمثالً إذا عزفنا 
 أا يعين ذلك بالتلوي، ولكن هل أخذتمام األفعى على الناي أ

 شرع أحد يرقص كذلك لو. لتأثري روحاين خاص؟ كالخضعت 
لدى مساعه األغاين فال ميكن أن يقال عنه إنه يف وجد روحاين، بل 

ال ما، ولكن هذا التأثري ميكن أن يقال بأن مشاعره قد خضعت لتأثري 
أحد يظن أن األغاين واألحلان فلو كان . ميت إىل الروحانية بصلة

 جهله، ألن متايل إنه يدل على بل فهو خمطئتبعث على الروحانية 
األفعى لدى مساعها عزف الناي يشبه متايل املتصوفني املعاصرين على 

  . كما أن رفع الصوت كثريا عند الذكر أمر مبتدع. األغايناألحلان و
إذا م رفعوا صوم  سائرا مع بعض أصحابه و�  رسوِل اِهللاكان

 اربعوا علَى أَنفُِسكُم فَِإنكُم :� فَقَالَ النِبي بكلمة اهللا أكرب اهللا أكرب،
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٢٧

قَِريب ِميعس هِإن كُمعم ها ِإنلَا غَاِئبو مونَ أَصعدالبخاري، . (لَا ت
ولكن ). كتاب اجلهاد، باب ما يكره من رفع الصوت يف التكبري

نظروا إىل املتصوفني املعاصرين اليوم فإم لو عقدوا جملس الذكر يف ا
االمتأل  ما حيا وصراخم . ضجيجخيالفون الشريعة هكذا فإ

  .حيسبون أم حيسنون صنعاو
 مساع األبيات � إضافة إىل ذلك مل يثبت من سرية الرسول 

كر ورفع الشعرية ودق املزامري، أو الرقص والتمايل عند تالوة الذ
وحتريك الرأس بصورة معينة  الصوت والصراخ والسقوط على األرض

   قد استمع أحيانا�لقد روي أن النيب الكرمي .  عند ذكر اهللاوغريها
بل  على سبيل ذكر اهللا،له  ان يستمع، ولكن ال يثبت أنه كللشعر

 � حسان بن ثابت هجاءإذا أنه بالنحو كان مساعه الشعر على هذا 
نظمت قصيدة ردا فبأن فالنا من الكفار قد هجاك يف شعره وقال له 

 الروايات أن بيات، كما ورد يفهذه األ يستمع إىل �عليه، فكان 
 وقرأ عليه أبياته �فاستأذن النيب  ٣ قد أمر بقتل رجل�النيب 

الشعرية طالبا فيها العفو عنه؛ فقال فيها بأنين ملا أردت ايء إىل 

                                                           

3
 إشارة إىل قصة كعب بن زهري بن أيب سلمى، وهو شاعر كبري ابن شاعر ههذ 

 واليت �وقد ألقى قصيدته الشهرية بالربدة أمام النيب . عظيم من أصحاب املعلقات
 )املترجم   (متيم إثرها مل يفد مكبولُبول       بانت سعاد فقليب اليوم مت:مطلعها
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 قد أصدر أمرا بقتلك فال تذهب �لناس أن النيب  قال يل ا�النيب 
هل سأقتل بعد : إليه وإال ستقتل، ولكنين مل أصدقهم، وتساءلت

 ذلك ألقى عليه �؟ فلما مسع النيب  منهالعفو حضوري عنده وطليب
مل أطلب العفو عين : هذا الشخصقال مث . ردته لئال يقتله أحدب

 يف حالة من قتلياف ألنين كنت أخاف من قتلي، بل كنت أخ
باختصار، . الكفر، وذلك ألنين أدركت أن اإلسالم هو الدين احلق

هذه األبيات، ولكن من أين يثبت أن ملثل   يستمع�كان النيب 
 أو تتلى عليه أشعار احملبة اإلهلية �األغاين كانت تنشد أمامه 
  . عليهمحىت يغشى فريقص الصحابة لدى مساعها 

 ما يمارس اليوم باسم ذكر اهللا هلو مبتدع على أية حال، فإن كل
  .عموماهو منتشر و

آخر من الشعر لنوع   يستمع�إضافة إىل ذلك كان النيب الكرمي 
أمامه أحد الصحابة قبل املعركة  فيهتف يشتد وطيس احلرب، عندما

بأننا سننتصر اليوم أو نضحي بأنفسنا ولكن لن بأبيات محاسية 
  .نرجع القهقرى

 �هذه األذكار ألن النيب الكرمي نستمع ملثل ل بأننا فمن يقو
، وتأىب الشريعة األفاعيل ، فقوله باطل وسخيفيستمع للشعركان 
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٢٩

وال أصل هلا يف تلك األبيات،  لدى مساعهم ا يقومون اليت
  .اإلسالم

ï�⁄a@Š×ˆÜÛ@�à¨a@püb§a@ @

ال يثبت مما ورد يف فــ أفعاهلمعلى عكس الصحيح هو و
أثناء الذكر   تغشى اإلنسانلكرمي من أحوال الذكر اإلهلي أنهالقرآن ا

 السامع إىل حتريك  هذه احلالةُوعيه أو تدفعفيها يفقد اإلهلي حالة 
  : بل يقول اهللا تعاىل عن الذكر اإلهلي. والقفزبقوة الرأس 
�مهقُلُوب ِجلَتو اللَّه ِإذَا ذُِكر ونَ الَِّذينِمنؤا الْممفال( �ِإناَألن: 

٣(  
تقْشِعر ِمنه جلُود الَِّذين يخشونَ ربهم ثُم تِلني �: ويقول تعاىل

  )٢٤ :الزمر (�جلُودهم وقُلُوبهم ِإلَى ِذكِْر اللَِّه
ِإذَا تتلَى علَيِهم آيات الرحمِن خروا سجدا �: ويقول تعاىل

  )٥٩ :مرمي( �وبِكيا
  :إذن هذه هي احلاالت اليت تنتاب املداومني على ذكر اهللا

توجل قلوب املؤمنني عند ذكر اهللا وتتولّد فيها اخلشية،  )١
 .وذلك ألم يوقنون أن رم عظيم وذو اد واجلالل
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رهم ونتصب شعأ عليهم حالة القشعريرة، وهي أن تتطر )٢
 .خوفًا ووجالً

 .تلني جلودهم وقلوم )٣
 . أي ينشغلون يف عبادة اهللا تعاىلخيرون سجدا، )٤
 .يبدأون بالبكاء )٥

فلو كانت تنتام . هذه هي احلاالت اخلمس اليت ذكرها اهللا تعاىل
حالة الرقص والقفز واإلغماء والصياح لذكرها اهللا تعاىل أيضا، 

 أمامهم ميزقون ثيام ويرموا ر اُهللاِكإن املؤمنني إذا ذُ: ولقال تعاىل
 رأسا على  باألشجار والصياح، ويتعلقونبالتقافز جانبا، ويبدأون

دا، أو خيضعون حلالة الرقص وجرؤوسهم عقب فيحركون 
كال، مل يذكر اهللا تعاىل شيئًا من هذه احلاالت مما يدل . والطرب

  .على أنه ال عالقة هلا بالذكر اإلهلي
  !ما أحكم كالم اهللا الذي نفى فيه كل هذه األفاعيل قبل ابتداعها

  احلاالتهذه احلاالت إىلميكن أن تضاف :  يقولرب قائٍلول
  .املذكورة يف القرآن الكرمي وإن مل يذكرها

هذا القول ينم عن اجلهل، ثانيا إذا استعرضنا تلك اآليات فأولًا 
القرآنية اليت ذكر اهللا فيها حاالت الذكر اإلهلي علمنا أنه قد أودع 

 هذه األمور اليت حيسبها على كلالرد تلك اآليات كلماٍت تكفل 
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وجل، : فإا احتوت على كلمات. أصحاا جائزة ويروجون هلا
ومعىن الوجل يف اللغة العربية اللني واللطافة . اقشعرار، تلني، جلود

وهو يدل على اهلدوء والسكون، ولكن على عكس ذلك يركِّز 
واالقشعرار هو . متصوفة اليوم على التحرك الذي هو خالف اهلدوء

نتصاب الشعر فجأة خوفًا وهو أيضا يدل على السكون ألن ا
كما . اإلنسان بسبب اخلوف الفجائي يقف حيث يكون وال يتحرك

أما احلركة فتستخدم .  أيضا تدل على السكون�همتلني جلود�أن 
هلا كلمة الطرب للداللة على القفز فرحا، ومل يرد هذا اللفظ يف 

ويقول أهل اللغة أن الطرب . القرآن الكرمي عند الذكر اإلهلي
خالف اخلشوع واخلضوع بينما يقول القرآن الكرمي إن ذكر اهللا 

فاتضح أن لفظ الطرب ينايف ذكر اهللا . يؤدي إىل اخلشوع واخلضوع
ألنه يستخدم حلالة معاكسة للخشوع واخلضوع، فال ميكن أن ينتج 

ع  وإمنا ينتج عن اخلشو، أي الرقص والقفز،ذكر اهللا عن الطرب
والبكاء والتعبد واخلشية، وذلك ألن اإلسالم دين يقيم العقل 
والوعي ويهديه إىل الصراط املستقيم وليس بدين يذهب الصواب 

إال نتيجة فقدان فليس  الطرب والقفز والصياح أماويفقد الشعور، 
من و. الوعي وقلة العقل، فال ميكن أن يكون ذلك من تعليم اإلسالم

، ألجل نسان حالة اإلغماء وفقدان الصوابى اإلأن تطرأ علكروه امل
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ذلك أجاز اإلسالم البكاء عند موت األعزاء واألحباء ومل يبح 
 بامرأة تندب فقيدها �مر النيب . الصراخ والعويل لدرجة اإلغماء

لو :  عند قربه فأوصاها بالصرب فقالتعلى الشاكلة املذكورة واقفةً
فقدتا لعرفتأبو داود، كتاب : انظر. ( كيف يكون الصرب ولد

 منها وإالجهلًا ولقد قالت ذلك ) اجلنائز، باب الصرب عند الصدمة
  . عدد من األوالد� تويف للنيب فقد

لفقدان الصرب واليأس  نتيجةٌهو  إن الصياح واإلغماء ،باختصار
 كان نامجا عن ضعف القلب فليس بشيء وإن. وضعف القلب

 يف زمن اجلنيد البغدادي رمحه يروى أن أحد الصاحلني. حسن أيضا
عليه كلما مسع ذكر اهللا، فلما سأله عن ذلك يسقط مغشيا اهللا كان 

الحظوا مل . حيدث ذلك معي لشيخوخيت وضعفي: ه أجابتالمذت
يقل هذا الصاحل بأنين قد بلغت اآلن مقاما رفيعا يف الروحانية لذلك 

  .ضعفأفقد الوعي بل نسب ذلك إىل حالة الشيخوخة وال
عن وإذا كانت حالة اإلغماء نامجة عن اليأس فيقول اهللا تعاىل 

ولَا تيئَسوا ِمن روِح اللَِّه ِإنه لَا ييئَس ِمن روِح اللَِّه ِإلَّا الْقَوم �: ذلك
 فمن يفقد الوعي بسبب اليأس فإنه )٨٨ :يوسف( �الْكَاِفرونَ

حتصل له هذه احلالة نتيجة كفر وفق اآلية املذكورة، وإن كانت ي
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ضعف القلب فإنه مريض، وليس من احلكمة قط تقليد حالته، بل 
  .هو ينايف العقل

لقد نوقشت هذه القضية زمن الصحابة رضي اهللا عنهم أيضا، 
 أمساء رضي اهللا عنها عن اإلغماء �فقد سأل عبد اهللا بن الزبري 

  .يمأعوذ باهللا من الشيطان الرج: الوعي فقالتوفقدان 
 رأيت: قلت جلديت أمساء: مث ذكر عبد اهللا بن عروة بن الزبري قال

قالت أمساء اليت كانت !  مغشياً عليهإذا مسع أحدهم القرآن خر اناسأ
  .إذا رأيت مثل ذلك فاعلم أنه عمل شيطاين: �بنت أيب بكر 

 صاحب كتاب تأويل األحالم الذي كان - أن ابن سريين ىكحي
غشى عليه كلما مسع آية من م عن شخص يِل ع-صهر أيب هريرة 

وه لن أُسلِّم ذا األمر إال إذا أجلستم: فقال. آيات القرآن الكرمي
أغشي ية واحدة ف كله بدالً من آ القُرآن قرأمت عليه، مث إذاعلى ِجداٍر

  .سقَط من اِجلدار فهو صادقعليه و
ا أن من يفقدون وعيحلقات هم خالل ونرى يف عصرنا أيض

ال يسقطون إال يف املكان الذي جيلس فيه فإم لذكر فيغشى عليهم ا
 فلم الناس جمتمعني وذلك حىت ال يصابوا بأي أذى عند السقوط،

 البيت أو يف مكان خيشى فيه حيدث قط أن سقط أحدهم من سطح
   .إصابته باجلروح البالغة، اللهم إال إذا حصل ذلك خطأ
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òßŠªë@òÇìä¾@‰ìßc@bèãg@ @

ها  هذه األنواع كلها ممنوعة وحمرمة، وجديرة بأن نذمباختصار،
ذما شديدا، ألا تقضي على الروحانية وجتعل فاعلها أشبه بالقرود 
والدببة، بينما جاء اإلسالم ليحول اإلنسان إىل املالئكة، ولكن 

فإن هذه األمور . باتباع هذه الطرق املذكورة يتحول الناس إىل قرود
  . وال يرجى من ورائها أية فائدة تذكر،سخافة اللغو وال قبيلمن

@éÓŠ�ë@ï�⁄a@Š×ˆÛaÉi‰þa@ @

إن الذكر اإلهلي احلقيقي الذي أمرنا به اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي 
ها  تركَوأكد عليه إمنا هو شيء آخر وهو على أنواع أربعة، وإنّ

يوجب احلرمان من الثواب العظيم لذلك ينبغي التمسك ا وعدم 
  .ي عنهاالتخلّ
  الصالة . ١
  تالوة القرآن الكرمي. ٢
ذكر صفات اهللا مرارا وتكرارا واإلقرار ا وذكر تفاصيلها . ٣

  .باللسان
 سرا  ترديدهاترديد صفات اهللا عالنية بني الناس إضافة إىل. ٤

  .على انفراد
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الثابتة من القرآن الكرمي، والعمل ا األربع هذه هي الطرق 
حانية بل هي من مستلزمات العروج ضروري من أجل الرو

  .الروحاين
أن القرآن الكرمي قد قدم هذه األنواع على  أدلةًواآلن أقدم لكم 

ِإنِني أَنا اللَّه لَا ِإلَه  �: فقال اهللا تعاىل عن الصالة. من الذكر اإلهلي
  )١٥ :طه (�ِإلَّا أَنا فَاعبدِني وأَِقِم الصلَاةَ ِلِذكِْري

يا أيها املؤمنون : ن هذه اآلية أن اهللا تعاىل حيثما قالويتضح م
مث يقول . يا أيها املؤمنون أقيموا الصالة: اذكروين، فأحد معانيه

فَِإنْ ِخفْتم فَِرجالًا أَو ركْبانا  �:تعاىل بعد تأكيده على إقامة الصالة
 :البقرة (�ونلَم تكُونوا تعلَمفَِإذَا أَِمنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما 

لقد وصفت الصالة يف هذه اآلية بذكر اهللا، وهناك آيات . )٢٤٠
  .أخرى تتناول املوضوع نفسه إال أنين أكتفي اآلن مبا ذكرت

والدليل عليه قوله . والطريق الثاين للذكر هو تالوة القرآن الكرمي
، )١٠ :احلجر( �ِإنا لَه لَحاِفظُونَِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر و �: تعاىل

وعرفنا من . زيل الذكرـزيل القرآن الكرمي هنا بتنـفلقد وصف تن
 فأحد معانيه اتلوا �اذكروا اهللا�: هنا أن اهللا تعاىل حيثما أمرنا بقوله

  .القرآن
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 �نِكرونَوهذَا ِذكْر مبارك أَنزلْناه أَفَأَنتم لَه م �:مث يقول اهللا تعاىل
 وهنا أيضا يقدم اهللا القرآنَ الكرمي ويقول عنه بأننا )٥١ :األنبياء(

  ؟ا لكم هذا الذكر، ومع كل ذلك أنتم له منكرونأنزلن
. والطريق الثالث لذكر اهللا هو ترديد الصفات اإلهلية واإلقرار ا

يظن البعض أن . وأقدم لكم أدلة من القرآن الكرمي إلثبات هذا األمر
. لصفات اإلهلية اليت يرددها املؤمن أثناء صالته تكفيه لذكر اهللا

وهذا الظن خاطئ ألن هناك طرقًا وأنواعا أخرى للذكر اإلهلي غري 
فَِإذَا �: يقول اهللا تعاىل. الصالة، ويثبت ذلك من القرآن الكرمي

 :النساء( �وِبكُم ِقياما وقُعودا وعلَى جنةَ فَاذْكُروا اَهللاقَضيتم الصال
يتضح من هذه اآلية أن هذا النوع من الذكر منفصل عن . )١٠٤

ألنه لو كان يكفي ترديد صفات اهللا تعاىل يف الصالة ملا . الصالة
 ِقياما وقُعودا وعلَى ةَ فَاذْكُروا اَهللافَِإذَا قَضيتم الصال�: قال تعاىل
وِبكُمنا�: مث قال تعاىل. �جةٌلٌ الِرجارِتج لِْهيِهمِذكِْر  ت نع عيلَا بو 

 وِإقَاِم الصلَاِة وِإيتاِء الزكَاِة يخافُونَ يوما تتقَلَّب ِفيِه الْقُلُوب اِهللا
ارصالْأَب؛ يقول اهللا تعاىل يف هذه اآلية )٣٨ :النور( �و أن أصحاب

ر اهللا وإقامة الصالة وإيتاء البيع والشراُء عن ذكمينعهم ال  �حممد 
الزكاة، وذلك ألم خيافون ذلك اليوم الذي تتقلّب فيه القلوب 

  .وهنا أيضا ورد نوع آخر من ذكر اهللا غري الصالة. األبصار
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٣٧

 هو بيان صفات اهللا تعاىل على  اإلهليوالطريق الرابع للذكر
 *الْمدثِّر يا أَيها  �: األشهاد، والدليل على ذلك قوله تعاىلرؤوس 

 ِذرفَأَن قُم* رفَكَب كبرو * رفَطَه كابِثيو * رجفَاه زجالرلَا * وو 
 كِْثرتست ننمت*ِبرفَاص كبِلريف �لقد أُمر النيب . )٨-٢املدثر ( � و 

 ويتضح. هذه اآليات أن يقوم فينذر الناس مجيعا، ويكبر ربه تكبريا
  . من هنا أنه ينبغي بيان عظمة اهللا تعاىل وتكبريه أمام الناس أيضا

  .هذه هي أنواع الذكر اليت حثّنا اهللا تعاىل عليها

Š×ˆÛa@åß@æaŠ�e@æbÇìã@ @

ما هي األساليب الصحيحة للقيام بأنواع : ويبقى اآلن السؤال
ينبغي أن ال يغيب عن البال أن هذه األذكار ؟ الذكر املذكورة

إىل أما الفرض فال حاجة . النوافلواآلخر  ،حدمها الفروضأ: قسمان
وأما .  ألن أفراد مجاعتنا يؤدون الفروض بفضل اهللا،هنااحلديث عنه 

واإلخبار عنها، ولكن مبا أن إىل احلديث النوافل فهناك حاجة ماسة 
هذا املوضوع طويل وواسع لذلك قبل التطرق إليه أخربكم عن 

  . رميطريقة تالوة القرآن الك
اعلموا أنه على املؤمن أن حيدد مقدارا معينا من القرآن الكرمي 
للتالوة ويعزم على تالوته يوميا، وعليه أن يداوم على القدر الذي 
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٣٨

عزم على تالوته يوميا وأال يتكاسل يف ذلك حبيث يتلو يوما ويترك 
در فاملواظبة وحتديد ق. آخر ويتلو قدرا معينا يوما وآخر أقل منه

معني للتالوة شرطان أساسيان، وال فائدة حقيقية ترجى من التالوة 
فال بد من حتديد قدر .  يتلو أحيانا ويترك أخرىكأنْدون املواظبة 

للتالوة وإكماله يوميا واملواظبة عليه وعدم التقصري يف إكماله سواء 
روي عن . كان ذلك جزًءا أو نصفه أو جزأين أو ثالثة أو أربعة

ِإنَّ أَحب الْأَعماِل ِإلَى اللَِّه ما دام وِإنْ :  أنه قال�ل الكرمي الرسو
ألنه يتضح من تصرف الذي يداوم ) البخاري، كتاب الرقاق. (قَلَّ

يوما ويترك يوما أنه ال جيد يف قلبه رغبة؛ وال يصفو القلب دون 
  .احملبة القلبية والشوق العارم

ت عن تالوة القرآن الكرمي يوما انشغللقد جربت بنفسي أنين إذا 
 ذلك يف نفسي وأشعر بتأثريه تأليف كتاٍب ما أو لسبب آخر حيزيف 

 ٤.يف عبادايت األخرى

                                                           

بأحد احلضور يطرح عليه  ذاوإيف خطابه  كان حضرته قد وصل إىل هنا  4
ا، وإذا كان ينبغي هل ينبغي تالوة القرآن الكرمي يوم اجلمعة أيض: السؤال التايل

تالوته يوم اجلمعة أيضمعة مل يكن يوم اجليف ( الدرس يوم اجلمعة؟ عقدا فلماذا ال ي
  ). يلقى الدرس بعد الفجر يف قاديان آنذاك

ا، أما الدرس فبما جيب تالوة القرآن الكرمي يوم اجلمعة أيض: قال حضرته ردا عليه
أنه نوع من التعليم ويوم اجلمعة يوم عطلة للمسلمني لذلك تترك األعمال التعليمية 
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  .ينبغي تالوة القرآن الكرمي يوميا: فأوال
أن يراعي املؤمن التمهل والفهم عند التالوة وأال يسرع يف : ثانيا

لذلك ينبغي أن . لقرآنية شيئًاذلك حبيث ال يدرك من معاين اآليات ا
يرتل القرآن ترتيالً وذلك حىت يفهم املعاين ويراعي آداب القرآن 

  .الكرمي أيضا
وليتوضأ املؤمن قدر املستطاع قبل تالوة القرآن الكرمي، : ثالثًا

وإن كانت جائزة عندي بال وضوء أيضا إال أن بعض العلماء عدوا 
أرى بعدم جوازها بدون وضوء فال . التالوة بال وضوء مكروهةً

الستزادة يف لولكن مع كل ذلك من األفضل واألنسب أن يتوضأ 
  .األجر والثواب

فعله إذا مل يستطع على املرء ماذا ينبغي : سألين اآلن أحد اإلخوة
  فهم معاين اآليات القرآنية اليت يتلوها؟

اظ واجلواب هو أنه على أمثال هؤالء الناس تعلُّم ترمجة معاين ألف
وإذا كان ال يستطيع تعلم معاين ألفاظ القرآن كلها . القرآن الكرمي

                                                                                                                              

يوم وهي اخلطبة اليت تنوب األخرى، كما أن هناك عبادة إضافية فرضت يف هذا ال
  )الناشر. (عن درس القرآن الكرمي
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٤٠

 من القرآن الكرمي ٥فعلى األقل يتعلم معاين جزء منه، مث إذا تال مرتالً
وهنا ميكن ألحد . قرأ شيئًا من هذا اجلزء الذي يعرف معاين ألفاظه

فهم ما فائدة تالوة مرتٍل من القرآن الكرمي ما دام ال ي: أن يتساءل
معاين الكلمات؟ فيجب أال يغيب عن البال أن اهللا تعاىل يثيب على  

القلب، وعليه فمن صدق كل عمل يقوم به املرء بإخالص النية و
يتلو القرآن الكرمي هللا تعاىل ولو مل يعرف معاين كلماته فإن اهللا تعاىل 

مث إن لأللفاظ أيضا  . سيجزيه عليه نظرا إىل إخالصه وحسن نيته
 أمرنا باألذان يف �ا يف النفس، والدليل على ذلك أن الرسول تأثري

أذن املولود يف حني أنه ال يدرك وال يفهم شيئًا يف ذلك الوقت إال 
أي " داشته آيد بكار: "أنه ال بد أن يؤثِّر وفق املثل الفارسي القائل

  .قد يفيدك يوماهو حبوزتك ما 

@@ôŠ�þa@‰b×‡þa@ÖŠ�@ @

رآن الكرمي هناك قسمان لألذكار األخرى إضافة إىل تالوة الق
كالتسبيح والتحميد اليت يعمد إليها اإلنسان سرا وحده أو عالنية يف 
االس؛ قسم منها من الفروض، مثل ذكر اسم اهللا عند الذبح، ألن 

                                                           

5
يف بعض املناطق قسموا القرآن إىل ركوعات ومنازل تسهيال للقراءة، فقد  

. قسموه يف سبعة منازل حىت يكمل القارئ تالوة القرآن الكرمي يف غضون أسبوع
 )املترجم(
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٤١

تركه يؤدي إىل حترمي أكل الذبيحة، وقسم آخر من النوافل وهو ما 
 كثريا حىت �ولقد وسع فيه النيب يتلى من أوراد يف أوقات خمتلفة، 

فعلى سبيل املثال أمرنا بقراءة . جعل لكل مناسبة ذكرا خاصا ا
هذا ال يعين . بسم اهللا الرمحن الرحيم عند اجللوس إىل مائدة الطعام

أن من ال يقرأ البسملة عند تناول الطعام فال متتلئ معدته، بل املراد 
عام ألجله يتحقق كامالً ذا منه أن الغرض الذي يتم تناول الط

كذلك أُمرنا .  عظيمةالطريق، أي هذا سيفيده يف الروحانية فائدة
بقراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم عند بدء كل عمل ليتبارك، وعند 

احلمد هللا رب العاملني، وذلك حىت تكون فيه : قضائه أمرنا بقراءة
ا جديدا كذلك من لبس لباسا جديدا أو استخدم شيئً. الربكة

وعند كل أمل ومصيبة جيب . احلمد هللا: فليشكر اهللا تعاىل عليه بقوله
وإذا تعرض ألمر يفوق طاقته .  إنا هللا وإنا إليه راجعون:أن يقرأ

  .ال حول وال قوة إال باهللا: ومهته فليقل
خالصة القول، تتعلق هذه األذكار باألمور اليت يتعرض هلا 

لسراء أو الضراء يوميا، وإن كون يف ايفكل إنسان . اإلنسان يوميا
احلمد هللا رب العاملني، وإن أصابته : أصابته السراء والفرحة قال

: وقال اهللا تعاىل. إنا هللا وإنا إليه راجعون: الضراء واألمل قال
�وِبكُمنلَى جعا وودقُعا وامِقي وا اللَّهولقد )١٠٤ :النساء (�فَاذْكُر ،
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 بقراءة أذكار معينة عند كل حالة، وبااللتزام � أوصانا رسول اهللا
على .  اهللا تعاىل على الدوام ذكِرا يستطيع اإلنسان أن يعيش حالةَ

احلمد : جالسا يف مكتبه قالخربا سارا  املوظفمسع   إنْسبيل املثال،
 وإذا تلقاه ، احلمد هللا:قالهو ميشي وهللا، وإذا تلقى هذه البشارة 

وهكذا تلقائيا يذكر اهللا يف هذه احلالة، احلمد هللا  :مضطجعا قال
�وِبكُمنلَى جعا وودقُعا واممث هناك رواية عن جابر عن النيب . �ِقي

الترمذي، أبواب الدعوات، . (أفضل الذكر ال إله إال اهللا: �الكرمي 
  )باب ما جاء أن دعوة املسلم مستجابة

 كَِلمتاِن :�قال النيب وهناك فضائل شىت ألذكار أخرى أيضا 
 :خِفيفَتاِن علَى اللِّساِن ثَِقيلَتاِن ِفي الِْميزاِن حِبيبتاِن ِإلَى الرحمِن

البخاري، كتاب التوحيد، . ( الْعِظيِمسبحانَ اِهللا وِبحمِدِه سبحانَ اِهللا
ونضع املوازين القسط، والترمذي، أبواب : باب قول اهللا تعاىل

  ...)دعوات، باب ما جاء يف فضل التسبيح والتكبريال
أي أن هناك كلمتني خفيفتني على اللسان ولكنهما ثقيلتان يف 

ترجح كفة األعمال الصاحلة بسببهما، وإما إىل درجة أنْ امليزان 
يف . وهذا الذكر أيضا من األنواع العليا. حبيبتان جدا إىل اهللا تعاىل
 لصالة التهجد أثناء تعرضه �املوعود إحدى املرات قام املسيح 

ع أداء صالة ال أنه سقط مغشيا عليه ومل يستطلنوبة املرض الشديدة إ
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٤٣

التهجد فتلقى وحيا أنه يف هذه احلالة املرضية يكفيه أن يردد هاتني 
وهذا الذكر أيضا ذكر فضيل ورد يف . الكلمتني بدالً من التهجد

  .ه كان يكثر من�الروايات أن النيب 
أما من أفضل بكرين املذكورين  الِذ�لقد وصف النيب 

 ع أنه ال وم،أفضل الذكرأيضا من هو و آخر كروهناك ِذ. األذكار
 ولكن خيربنا العقل أنه أيضا �وصية حمفوظة للنيب تؤكد على ذلك 

من الدرجة العليا أال وهو ذكر اآليات القرآنيةِذكر  . تليلو ت
ا على أحدمه ا هللا تعاىل لنال املؤمن ثوابني؛كرِذاآليات القرآنية 

  . خر على الذكراآلالتالوة و
 بعض أفصل يف لكم أنواع الذكر، واآلن سردتإىل هنا 

  .االحتياطات املتعلّقة بذكر اهللا

ï�⁄a@Š×ˆÛbi@òÔÜÈn½a@pb�bînyüa@ @

  . أال نكثر من الذكر إىل حد امللل� أوصانا النيب الكرمي :أولًا
ينبغي أال يبدأ املؤمن بالذكر عندما يكون مشغول البال:اثاني  .
 آخر  يف وقت يريد فيه إجناز عمل هامجلس يذكر اهللا تعاىللو فمثلًا 
 من يؤدي ذلك إىل احلطّبل  على الذكر، من التركيزمكن تيفلن 
  .يأْمث اإلنسان عليهبالتايل  وكالم اهللا،شأن 



                  ���������������������������������������������������� ���	�         
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يصاب إىل درجة أنْ من الذكر فاالحتياط األول هو أال يطول املؤ
بامللل، والثاين أال يبدأ ذكر اهللا تعاىل حني يكون مشغول البال يف 

بذكر اهللا ينشغل عليه أن ف. يثاب عليهمن أن بدلًا  فيأمثأمر آخر، 
 بيته �دخل النيب .  تلك الفترة ولو قلّت،عند متكّنه من التركيز

من هذه؟ : ل، قا�وكانت امرأة تتحدث مع السيدة عائشة 
.  ال تنام أافأجابت عائشة أا كانت ختربين أا تتعبد كثريا حىت

أا جتهد نفسها يف العبادة، ألن أحب مزية إا ليست : �قال النيب 
مشكاة املصابيح، كتاب اإلميان، (  .األعمال إىل اهللا أدومها وإن قل

 العبادة بل فإن اهللا تعاىل ال ميل من كثرة. ٦)باب القصد يف العمل
العابد نفسه ميلّ، فإذا أصابه امللل مل تعد عبادته نافعة، فمن جتاوز 

  .حدا تعرض ملصيبة
إىل درجة قويا رجلًا روي أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص كان 

 القرآن الكرمي كله ويكمل تالوةأنه كان يقوم الليل ويصوم النهار 
قال ال جيوز ذلك،  بل عن ذلك  �فلما علم النيب . يف يوم واحد

                                                           

دخلَ علَي رسولُ اللَِّه صلَّى : قَالَتعن عاِئشةَ :  نص الرواية املشار إليها كالتايل 6
 كُملَيلِّي قَالَ عصت امنأَةٌ لَا ترام ِذِه فَقُلْته نأَةٌ فَقَالَ مرِدي امِعنو لَّمسِه ولَيع اللَّه

 أَحب الديِن ِإلَيِه ما داوم ِمن الْعمِل ما تِطيقُونَ فَواللَِّه لَا يملُّ اللَّه حتى تملُّوا وكَانَ
هاِحبِه صلَياملترجم (-)مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها. (ع(  
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٤٥

ه على ه أو نصفَ الليل أو ثلثَينبغي أال تتجاوز عبادة املؤمن سدس
أما الصوم فأكثر ما ينبغي الدوام عليه أن يصوم يوما ويفطر . األكثر

 القرآن الكرمي كله يف أقل من ثالثة أيام ينهي تالوةيوما، وأال 
لقد ). لصومالبخاري، كتاب الصوم، باب حق اجلسم يف ا: انظر(

 �النيب  جاهدا أن يسمح له �حاول عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
ثابر عبد اهللا بن عمرو بن . يفعل ذلك مل هبأكثر من ذلك إال أن

العاص على هذه األعمال، ولكنه ملا كرب وشاخ مل يعد يقوى على 
 على �املواظبة عليها مما جعله يتأسف كثريا على أنه أقر أمام النيب 

فتجاوز .  مل يعد يقوى عليهاإال أنه اآلنملواظبة على هذه األعمال ا
، فكما جتدون أن احلد يف كل شيء يوقع اإلنسان يف مشاكل كثرية

 لذيدة ومفيدة جدا ولكن اإلكثار منها يسبب عسر ٧"بالؤ"طبخة 
يؤدي ويثقل على النفس   الذكر من املفرطاإلكثاراهلضم؛ كذلك 

  .هإىل النفور من
 على املرء أال حيمل نفسه ما ال تستطيع، بل ينبغي أن حياولف

  .بالتدريجترويضها على ذكر اهللا وعبادته 
 جيتهد االحتياط الثالث الذي ينبغي أن يراعيه املؤمن هو أن :ثالثًا

 وعليه أن وإن كانت ال تتوجه إليه بدايةً، ،لتوجيه النفس يف ذكر اهللا
                                                           

7
 )املترجم. (وهي أرز مع اللحم غالبا 
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٤٦

م ،كمل ما يريد من ذكر اهللايضغط على نفسه أنه ال بد أن يويصم 
لو ضغط اإلنسان . أنه لن يرضخ إلرادة الشيطان مهما كان قويا

  . وإخضاعهاهايسيطر على إقناعلى نفسه ذه الطريقة فسع
 الصيت، ويف الً ذائعكان حماميا فح" رائي تيكن"يروى أن 

ة إحدى القضايا ارتأى حمامي اخلصم أنه ال يستطيع أن يربح القضي
يزعم : ، فقال للقاضي أثناء احلديث بكل دهاء"رائي تيكن"بوجود 

 يكسب القضية ع بقوة خارقة لإلقناع حبيث أنه يتمت"رائي تيكن"
فتحفّز القاضي بسبب ما مسعه وعزم على . مهما كان القاضي بارعا

وعند املرافعة كلما قدم . "رائي تيكن"أن يفند كل ما يرافع به 
 الً من أدلته أخذ القاضي يفنده ومل يقبل منه شيئًا دلي"رائي تيكن"

عدم ، فعندما يعزم اإلنسان على  إذًا. حكم لصاحل حمامي اخلصمحىت
 فالن فلن يسيطر عليه، لذلك فعلى الذاكر أن يتحلى الرضوخ لتأثري

  . يف احلالة االبتدائية من الذكر اإلهليوال سيمامبثل هذه اإلرادة 
يف حالة مرحية عند انشغاله يف ذكر ن يكون  على املؤمن أ:رابعا

إذا جلس على فرش وحتته شيء خيزه ويزعجه فيجب أن فمثلًا ، اهللا
  .مث ينشغل بذكر اهللاأولًا يزيح ما يؤذيه 

 فيها  يستعد على الذاكر أن يتحلى عند الذكر حبالٍة:خامسا
ذه والذي يذكر اهللا تعاىل على ه. يعطى له نتيجة الذكرسلتلقّي ما 
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يعاين احلالة ينتقل يف حني من األحيان إىل حالة االستغراق وإن كان 
  .الذكرحالة التشتت عند بدايته 

فإذا مل يشعر .  بكل تضرع وخشية ينبغي أن يذكر اَهللا:سادسا
صنع حالة اخلشوع ألن األمور اليت يدأب عليها تباخلشوع فلي

والذي يتصنع . ارويدا رويد قيقةاحلاإلنسان تكلُّفًا تتحول إىل 
التضرع وجيعل صورته أيضا كالباكني تنشأ فيه حالة التضرع 

  .احلقيقي يوما ما
يروى أن بروفيسورا كان يف منتهى الرقة القلبية إال أنه انقلب إىل 

ته أستاذ قاس وشديد، والسبب يف ذلك أنه تضرر يوما بسبب رقّ
ظهر على  ي، فأخذَولطفه فعزم على أن يتحول إىل قاٍس غليظ القلب

 بقي رقيق القلب من الداخل، وجهه عالئم الشدة والقسوة وإنْ
فكان يبدو قاسيا وجلفًا من مظهره اخلارجي، فلما ظلّ على حالته 

ال شك أن ذلك الربوفيسور . هذه فترة طويلة أخذ قلبه أيضا يقسو
 لتحولل ولكنكم إذا مارستم هذا األسلوب ،انقلب إىل احلالة السيئة

ستنشأ ال بد أا إىل احلالة احلسنة وهي حالة التضرع واخلشوع ف
إا  واحدة يوما ف متتعتم حبالة اخلشوع لثانيٍةوإذا. فيكم رويدا رويدا

فلو بذلتم سعيكم على هذا . ستزداد يف اليوم التايل وهكذا دواليك
   .كللُ بالنجاحتالنحو فسي
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 بعد أن ثبتت لنا ضرورة الذكر وأمهيته كما شرحتها من واآلن
 ِقياما وقُعودا فَِإذَا قَضيتم الصالةَ فَاذْكُروا اَهللا�: خالل قوله تعاىل

وِبكُمنلَى جعفال بد لنا أن نعرف األوقات )١٠٤ :النساء( �و ،
 كل حني ال شك أنه ينبغي أن نذكر اهللا تعاىل. املناسبة للذكر اإلهلي

كَانَ :  عنها قَالَتعن عاِئشةَ رِضي اُهللافقد وردت رواية . وآن
الترمذي، أبواب . ( علَى كُلِّ أَحياِنِهيذْكُر اَهللا � رسولُ اِهللا

، ولكن اهللا تعاىل )الدعوات، باب ما جاء أن دعوة املسلم مستجابة
:  قوله تعاىلقد ذكر بعض األوقات اخلاصة بذكر اهللا، وهي يف

 :األحزاب (� وسبحوه بكْرةً وأَِصيالً* ِذكْرا كَِثريا اذْكُروا اَهللا�
  . البكرة واألصيل مها أمثل األوقات لذكر اهللا تعاىل)٤٣-٤٢

كرة هي الفترة ما بني بزوغ الفجر وحىت طلوع الشمسفالب .
ىل طلوع اذكروا اهللا تعاىل منذ صالة الفجر إ: وعليه فمعىن اآلية

 فترة ما بني :والوقت األنسب الثاين هو األصيل وهو لغةً. الشمس
وهناك ثالثة أوقات أخرى فُضلى لذكر . العصر وغروب الشمس

فَاصِبر علَى ما يقُولُونَ �: اهللا تعاىل وهي مذكورة يف اآلية التالية
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روِبها وِمن آناِء اللَّيِل وسبح ِبحمِد ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ غُ
  )١٣١ :طه (�فَسبح وأَطْراف النهاِر لَعلَّك ترضى

قبل طلوع الشمس، وقبل غروا، : ر قبل قليل الوقتانلقد ذُِك
: أخرى للذكر اإلهلي وهيإضافية واحتوت اآلية على ثالثة أوقات 

  .رهبعد طلوع الشمس، وآناء الليل؛ أي أول الليل وآخ
وقد داوم عليه . السادس هو دبر كل صالةوهذه أوقات مخسة، 

كنا نعرف : � لذلك أصبح من السنة، يقول ابن عباس �النيب 
أنت السالم ومنك السالم يا ذا اللَّهم :  بذكر�انقضاء صالة النيب 

اللَّهم  ": فأحد األذكار املسنونة بعد الصالة قراءة.اجلالل واإلكرام
، باإلضافة إىل "م ومنك السالم يا ذا اجلالل واإلكرامأنت السال

 واحلمد هللا ثالثًا ،ذلك جيب قراءة سبحان اهللا ثالثًا وثالثني مرة
الترمذي، أبواب : انظر. ( واهللا أكرب أربعا وثالثني مرة،وثالثني مرة

تعددت الروايات ...). الدعوات، باب ما جاء يف التسبيح والتكبري
ها هي قراءة األول والثاين كالً على حدة ال أن أصحعن هذا الذكر إ

  ٨.ثالثًا وثالثني مرة، وقراءة الثالث أربعا وثالثني مرة

                                                           

8ه هنا سأل أحدألجل ذلك؟ أجاب حضرتههل ميكن اختاذ مسبحٍة:  حضرت  :
  )الناشر. (هذه بدعة
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من الدرجة العليا، وجيب املداومة ذكر إن الذكر دبر كل صالة 
اخلليفة األول أو املسيح رأى من يراين أو .  عند هذا الوقتعليه

لذكر اإلهلي بعد الصالة،  يظن أننا رمبا ال نقوم با�املوعود 
 كانا يقومان � واخلليفة األول �فليعلموا أن املسيح املوعود 

بالذكر اإلهلي وأنا أيضا أقوم به إال أما مل يكونا يرفعان الصوت 
وال أرفعه أنا أيضا، بل نذكر اهللا تعاىل بصوت خافت يف القلب، 

  .صالة الذكر اإلهلي عقب كل املداومة علىفيجب على اجلميع 
: وإضافة إىل ما تقدم هناك احتياطات ضرورية أخرى أيضا وهي

جتنب الذكر بصوت مرتفع إال فيما ثبت باحلديث الصحيح، ألن 
ذلك يولّد الرياء يف بعض األحيان، كما يسبب إزعاجا ملن يقوم 

  .بالذكر أو يصلي الصالةحوله 
 كل جديد ختتاره، والعن اعلموا أن نفس اإلنسان تتثاقل 

يتشجع القلب على العمل به، وهلذا السبب يقول البعض أم ال 
ولكين أسأهلم هل ميكن ألحد أن يبلغ . جيدون متعة يف الذكر

الكمال يف صنعة ما بني ليلة وضحاها؟ كال، بل حيصل ذلك رويدا 
لذلك فإن مل يطمئّن قلب . رويدا وبعد املمارسة لفترة ال بأس ا

ثاقلت نفسه يف الذكر فينبغي أال يقلق بل عليه الذاكر يف البداية وت
  . املثابرة وسيجد أن قلبه سيأنس ذكر اهللا
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ويقول بعض الناس أم قد وصلوا إىل مرحلة اللذة يف ذكر اهللا 
ولكن عليهم أال يبحثوا عن هذه اللذة ألنفسهم، وأال جيعلوا 

ي من احلصول على اللذة هدفًا هلم بل ينبغي أن يقوموا بالذكر اإلهل
وال تقبل . بل العبادة ليس اللذة أجل عبادة اهللا تعاىل ألن اهلدف

  .العبادة إال إذا قام ا العبد بنية العبادة
. ميرون حبالة القبض أياما وأخرى حبالة البسطأم ويقول البعض 

وجيب على هؤالء أيضا أال يقلقوا، ألن حالة القبض هذه ليس غريبة 
 أحد �عا من مجيع املستويات، جاء النيب بل مير ا الناس مجي

بل أنت مسلم، : �نافقت يا رسول اهللا، قال النيب : الصحابة وقال
يا رسول اهللا عندما أكون يف جملسك أشعر وكأنين أرى اجلنة : قال

قال . والنار رأي العني، وملا أذهب إىل بييت تذهب عين تلك احلالة
  ٩.متمـلو دامت تلك احلالة ل: �

                                                           

دخلْنا علَى ... عن حنظَلَةَ الْأُسيِدي قَالَ : كالتايلنص الرواية املشار إليها   9
وما ذَاك قُلْت  �قُلْت نافَق حنظَلَةُ يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ رسولُ اللَِّه  �رسوِل اللَِّه 

 كَأَنا رأْي عيٍن فَِإذَا خرجنا يا رسولَ اللَِّه نكُونُ ِعندك تذَكِّرنا ِبالناِر والْجنِة حتى
 �ِمن ِعنِدك عافَسنا الْأَزواج والْأَولَاد والضيعاِت نِسينا كَِثريا فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
افَحِفي الذِّكِْر لَصِدي وونَ ِعنكُونا تلَى مونَ عومدت ِدِه ِإنْ لَوفِْسي ِبيالَِّذي نو كُمت

. الْملَاِئكَةُ علَى فُرِشكُم وِفي طُرِقكُم ولَِكن يا حنظَلَةُ ساعةً وساعةً ثَلَاثَ مراٍت
  )املترجم (-)مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر يف أمور اآلخرة(
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د قوة قَفَلـقيقة أنه لو ظل اإلنسان على حالة واحدة احل
 اهللا تعاىل يرد اإلنسان إىل األسفل ليتخذ لذلك فإنّ. االزدهار والرقي

قفزة طويلة فيصل إىل درجات أعلى من اليت كان عليها سابقًا، 
  .ويدفعه أحيانا إىل األعلى للغرض نفسه

عان إحدامها حسنة وجيب األخذ بعني االعتبار أن حالة القبض نو
وميكن التمييز بينهما إن قدر الذاكر اللذة على . واألخرى سيئة

فإذا كان يف الدرجة الثانية مث . مخس درجاتمثلًا درجات، ولتكن 
أصابته حالة القبض ونزلت به إىل الدرجة األوىل فليعلم أن هذه 

ثة مث احلالة تؤدي به إىل إحراز اخلري، ولكنه لو كان يف الدرجة الثال
أصابته حالة القبض فينبغي أن يرى هل أرجعته هذه احلالة إىل 

 أو إىل الصفر؟ فلو أوصلته إىل الدرجة الدرجة الثانية أم إىل األوىل
إىل الثانية فهي ستؤدي إىل رقيه أما إذا أوصلته إىل الدرجة األوىل أو 

  .الصفر فهذه خطرية وعليه بالسعي اجلاد للتخلُّص منها

çc@[ñý–ÛaŠ×ˆÛa@âb�Óc@á@ @

واآلن أخربكم عن الصالة اليت هي ذكر هام وضروري جدا ألن 
املؤمن يذكر اهللا تعاىل فيها قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، كما يتلو 

فالصالة ذكر جامع . فيها اآليات القرآنية ويردد أذكارا أخرى
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ومبا أن موضوع الصالة حيتاج إىل الشرح . جلميع أنواع األذكار
  .التفصيل لذلك تركته جانبا قبل هذا واآلن أسلط الضوء عليهو

تالنوافل) ٣السنن ) ٢الفروض ) ١م الصالة إىل أجزاء، قس .
ظ أن الناس الفروض والسنن يؤديها اجلميع، أما النوافل فيالح

الغاية من صالة السنن أن تسد نقص . يتكاسلون يف أدائها عموما
 تعاىل إمنا يتقبل الصالة الكاملة وال صلوات الفرض، وذلك ألن اهللا

ها تلكمفإذا كان هناك نقص ما يف الصالة يقبل صالةً ناقصةً، 
 إال أن الوساوس  فرضاصالةًامرؤ على سبيل املثال، صلى . السنن

املختلفة أخذت تراوده يف إحدى الركعات فلم يستقم تركيزه فيها، 
 السنة حىت وضها صالةُلذلك فإن تلك الركعة مل تعد مقبولة، فتع

 أدرى بكيفيات قلب �وملا كان النيب .  الفرضتكتمل صالةُ
لتعويض نواقص  صالة السنن إىل جانب الفرائض اإلنسان لذلك سن

  . قد أسدى إىل أمته إحسانا عظيما�الفرائض، وبذلك يكون النيب 

ÝÏaìäÛa@ÝšÏ@ @

بعبارة أخرى أما النوافل فهي يف احلقيقة ذريعة للتقرب إىل اهللا، 
إا تؤدي باملؤمن إىل االرتقاء إىل أعلى مدارج قرب اهللا إضافة إىل 

وصالة . وعلى من يبتغي قرب اهللا تعاىل أن يكثر من النوافل. النجاة
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 مسي وقدليلًا النوافل أنواع؛ فمنها ما يصلّى ارا، ومنها ما يصلّى 
ية وميكن  على جانب كبري من األمه صالة التهجدقعبالتهجد، ت

معرفة درجتها من خالل فضلها الذي ذكره اهللا تعاىل يف كالمه 
 أي )٧ :املزمل( �أَشد وطْئًا وأَقْوم ِقيالًِإنَّ ناِشئَةَ اللَّيِل ِهي �: ايد

فإذا جرب أحد فسريى . أن قيام الليل وسيلة مثلى إلصالح النفس
طاق واسع جدا، أن قيام الليل يؤدي إىل إصالح النفس على ن

 �كان صحابة النيب . ويكتسب اإلنسان قوة وطاقة خاصة
أنه إىل درجة  يهتم ا �وكان النيب . يداومون عليها مداومة خاصة

  . ومن يتكاسل عنهاليلًا كان يتفقد الصحابة ليعلم من يقوم ا 
 على بعض �روي أن بعض الصحابة أثنوا يف جملس الرسول 

 رجلٌ صاِلح ِإنَّ عبد اِهللا: �مر، فقال هلم النيب مزايا عبد اهللا بن ع
البخاري، كتاب التهجد، باب فضل قيام . (لَو كَانَ يصلِّي ِمن اللَّيِل

  )الليل
كان عبد اهللا بن عمر يومها يف ريعان شبابه وكان يتكاسل يف 

 انتباهه إىل ذلك ذا �أداء صالة التهجد لذلك فقد لفت النيب 
   .الطريق

 رجلًا قَام ِمن اللَّيِل فَصلَّى وأَيقَظَ  رِحم اُهللا:�قَالَ رسولُ اللَِّه و
 امرأَةً قَامت  ورِحم اُهللا.أَهلَه فَصلَّت فَِإنْ أَبت نضح ِفي وجِهها الْماَء
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. ي وجِهِه الْماَءِمن اللَّيِل وأَيقَظَت زوجها فَصلَّى فَِإنْ أَبى نضحت ِف
   )مسند أمحد بن حنبل، باقي مسند املكثرين، مسند أيب هريرة(

 ولكنه الذي أمر املرأة بالتأدب مع زوجها �الحظوا أن النيب 
 صالة  وجهه ماًء إذا لزم األمر من أجلمسح هلا أن ترش على

  . تضح أمهية صالة التهجدومن هنا ت. التهجد
 ناشئة الليل أفضل الطرق لتقومي النفس مث يقول القرآن الكرمي بأن

 يأمر الصحابة بأداء صالة �وألجل ذلك كان النيب . وإصالحها
إضافة إىل ذلك ورد يف األحاديث أن اهللا تعاىل . التهجد ولو ركعتني

يرتل إىل السماء الدنيا يف اهلزيع األخري من الليل، ويستجيب 
  .ورية ونافعة جداالدعوات كثريا، لذلك فإن صالة التهجد ضر

@Ýöb�ìÛañŠ’Ç@týrÛa†vènÛa@ñý–Û@âbîÔÜÛ@@ @

ثبت أن صالة التهجد ضرورية، ولكن : والسؤال املطروح اآلن
  ؟ليلًاما السبيل لنستيقظ 

ضارا   هذا الطريقوقد يكونأولًا، أدلكم على أبسط طريق 
، وهو أنه ميكن بدايةً إال أنه ميكن أن يكون مفيدا نوعا ما،

. ان أن يستيقظ بواسطة ساعات املنبه املتوفرة اآلن للجميعلإلنس
ولكن جتربيت اخلاصة أثبتت أا ليس بالطريقة املفيدة جدا، 
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أا ستوقظه يف إىل والسبب يف ذلك أن اإلنسان يطمئن بسببها 
الوقت املعني مما حيرمه من حسنة التفكري والقلق من أجل 

تفكرا ونام على هذه احلالة فلو كان م. االستيقاظ لصالة التهجد
 مل ترض إنإضافة إىل ذلك . فكأنه قام يعبد اهللا تعاىل طول الليل

سِكالنفس أن تستيقظ فقد متتد يداإلنسان فت ولكنه لو . هت املنب
نام بنية االستيقاظ وإرادة صالة التهجد فال بد أن يستيقظ يف 

طة املنبه وأضف إىل ذلك أن من يستيقظون بواس.  احملددالوقت
يشكون من غلبة النوم أثناء الصالة، والسبب يف ذلك أم 

لذلك . استيقظوا بواسطة املنبه ومل يستيقظوا بعقد النية واإلرادة
 ليس طريقًا ناجعا جدا إال أنه ميكن أن يكون مفيدا يف املرحلة هفإن

  .االبتدائية أو عند احلاجة إليها لضرورة ما
. لقيام لصالة التهجد هي ثالث عشرةل ةاملفيدأرى أن الوسائل 

ال . حيرز جناحا ملموسا وأنا على يقني أن من يعمل ا فال بد أن
ل ذه الوسائل ال بد أن شك أن بداية كل أمر صعبة، ولكن العاِم

وإن جلّ هذه الوسائل مأخوذة من القرآن . ينجح يف اية املطاف
إال أن اهللا . ند نفسيالكرمي ومن األحاديث النبوية وليست من ع

عن  بقيت خمفية يف حني أا كشفها عليبفضل خاص منه تعاىل 
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ولوال ضيق املقام ألوردت تلك اآليات واألحاديث اليت . اآلخرين
  .لذلك فسأكتفي هنا بذكر النتائج فقط.  منها هذه الطرقاستنبطت

Þëþa@ÕíŠĐÛa@ @

موعد ميالد ن  قانونا أنه كلما حالقد أودع اهللا تعاىل الطبيعةَ
وهناك أمثلة كثرية تثبت ذلك، .  حدث فيه يج ومحاس،ماشيء 

منها أن الذي ينتابه مرض ما يف صغره يعود إليه املرض نفسه يف 
وجتدون الظاهرة نفسها يف . شيخوخته اليت تشبه حالة الطفولة

وميكننا االستفادة من هذا القانون يف . األشجار والطيور أيضا
 لصالة التهجد، وذلك بالقيام بالذكر اإلهلي ملدة بعد االستيقاظ ليالً
ويستفيد الذاكر من هذا العمل أنه سيفيق قبل صالة . صالة العشاء

  .الفجر بفترة مساوية لليت قضاها يف الذكر اإلهلي قبل نومه
  

ïãbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

 �، وقد منع النيب ١٠هو عدم التكلم مع أحد بعد صالة العشاء
ث بعد العشاء وإن ثبت أيضا أنه كان يتكلم عن اخلوض يف احلدي

أنه إذا هي واحلكمة يف ذلك .  عموماهأحيانا بعدها إال أنه منع
                                                           

جيب أال : هل مينع أن يتكلم مع زوجته أيضا؟ قال: هنا سأل أحد حضرته 10
  )الناشر. (ضرورة قصوى ولو كانت زوجتهلتكلم مع أحد إال ي



                  ���������������������������������������������������� ���	�         

  

٥٨

بدأت األحاديث بعد العشاء فال بد أن يسهر اإلنسان ملدة طويلة 
كما أنه لو كانت تلك . مما يؤدي به إىل التأخر يف النهوض صباحا

 عن � ى النيب لذلك. ث دنيوية فستلهيه عن الديناألحادي
احلديث بعد العشاء وأوصى بالنوم دون الكالم حىت ينام املرء وهو 

ال تمنع . صباحاعليها يستيقظ لكي يفكر يف األمور الدينية و
األعمال املكتبية أو األعمال اهلامة األخرى بعد صالة العشاء، 

هذا هو الطريق . ولكن الضروري هو أال ينام بدون الذكر اإلهلي
  .الثاين

sÛbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

هو أن يتوضأ املرء بعد صالة العشاء قبل جلوئه إىل فراشه للنوم، 
وذلك ألنه . وجيب أن جيدد وضوءه ولو كان على وضوء سابقًا

وإن الذي . يترك تأثريا إجيابيا خاصا على القلب ويولّد نشاطًا خاصا
حظ عموما أن ولو. ينام نشيطًا بسبب الوضوء يستيقظ نشيطًا أيضا

من ينام باكيا يستيقظ على صرخة منه، وإذا نام مستبشرا ومسرورا 
وعليه فمن يتوضأ قبل النوم مث ينام نشيطًا . استيقظ بوجه بشوش

فإنه ينهض نشيطًا أيضا وهكذا يستفيد يف االستيقاظ من أجل 
   .التهجد
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ÉiaŠÛa@ÕíŠĐÛa@ @

يقاظ تي به إىل االسهو أال ينام إال على ذكر من األذكار مما يؤد
 يقرأ �وهلذا السبب نفسه كان النيب . ليالً من أجل الذكر مرة ثانية

 آية الكرسي وسورة اإلخالص واملعوذتني مث ينفث يف ١١قبل نومه
يديه وميسح ما سائر جسده، وكان يفعل ذلك ثالث مرات، مث 

  : يضطجع على ميينه ويقرأ
ِإلَيك ووجهت وجِهي ِإلَيك وفَوضت اللَّهم ِإني أَسلَمت نفِْسي 

أَمِري ِإلَيك رغْبةً ورهبةً ِإلَيك وأَلْجأْت ظَهِري ِإلَيك لَا ملْجأَ ولَا 
                                                           

اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه ِسنةٌ ولَا نوم لَه �:   وآية الكرسي هي 11
ِنِه يعلَم ما بين ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإلَّا ِبِإذْ

 هِسيكُر ِسعاَء وا شِعلِْمِه ِإلَّا ِبم ٍء ِمنيِحيطُونَ ِبشلَا يو ملْفَها خمو ِديِهمأَي
ِظيمالْع ِليالْع وها ومِحفْظُه هئُودلَا يو ضالْأَراِت واوم٢٥٦البقرة ( �الس(  

  :وسورة اإلخالص واملعوذتان هي
 * لَم يِلد ولَم يولَد * اللَّه الصمد *قُلْ هو اللَّه أَحد * ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم �

دا أَحكُفُو لَه كُني لَم٥-١اِإلخلَاص  (�و(  
 وِمن شر *ا خلَق  ِمن شر م*قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق * ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم �

 قَبقَِد *غَاِسٍق ِإذَا وفَّاثَاِت ِفي الْعالن رش ِمنو *دساِسٍد ِإذَا حح رش ِمنو � 
  )٦-١الفلق (
 ِمن * ِإلَِه الناِس * مِلِك الناِس *قُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس * ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم �

راِس شناِس الْخوساِس * الْووِر الندِفي ص ِوسسواِس* الَِّذي يالنِة والِْجن ِمن � 
  )الناشر) (٧-١الناس (



                  ���������������������������������������������������� ���	�         

  

٦٠

منجى ِمنك ِإلَّا ِإلَيك آمنت ِبِكتاِبك الَِّذي أَنزلْت ونِبيك الَِّذي 
لْتسِدِه  قَالَ الْ.أَرِبي نقَالَ فَطَع لْتسالَِّذي أَر وِلكسِبرو اُء فَقُلْترب

لْتسالَِّذي أَر كِبينقَالَ و ِري ثُمدالترمذي، أبواب . (ِفي ص
  )الدعوات، باب ما جاء يف الدعاء إذا أوى إىل فراشه

عليه و ،� أن يفعل كما فعل النيب يجب على كل مؤمنفـ
: إىل فراشه كأن يقولعندما يأوي إىل ر من األذكار االلتزام بذك

. سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم أو أي ذكر آخر إىل أن ينام
فمن . ألن اإلنسان يظل طول الليل على احلالة اليت نام عليها عموما

ه فكأنه ظل يف هذه احلالة طول الليلنام مسبا ربدا وحممح .
ا أن النساء واألطفال إذا ناموا يف حالة الغم وبإمكانكم أن تالحظو

فإم كلما حتركوا على فراشهم يتنهدون ويصدرون الضيق أو 
أصواتا ملؤها األمل، وذلك ألم يظلون حتت تأثري ذلك الغم واألمل 

 فمهفمن نام مسبحا خرجت من . الذي يشعرون به عند نومهم
وهلذا السبب يقول اهللا . كلمة التسبيح كلما تقلّب يف فراشه ليالً

تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع يدعونَ �: تعاىل يف القرآن الكرمي
  )١٧ :السجدة( �ربهم خوفًا وطَمعا وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ

 أيضا كان �النيب إن يبدو يف الظاهر أن اآلية تناقض الواقع إذ 
واحلقيقة أم ينامون مسبحني . ون أيضا ينامونينام واملؤمنون اآلخر
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اهللا تعاىل لذلك ال يعد نومهم نوما بل تسبيحا، فإم إن كانوا 
 جنوم تتجاىفنائمني يف الظاهر إال أم يف احلقيقة ليسوا نائمني بل 

  .عن املضاحع ويكونون مشغولني يف ذكر اهللا تعاىل

�ßb¨a@ÕíŠĐÛa@ @

لعزم عند النوم على أنه ال بد أن يستيقظ وهو أن يعقد املرء ا
 اخلضوعلقد فطر اهللا تعاىل نفس اإلنسان على . لصالة التهجد

لألوامر احلازمة اليت يصدرها صاحبها، وهو أمر مسلّم به عند مجيع 
عقد العزم على  منتم بعدفلو.  العصوراحلكماء والعقالء على مر 

 ت بأا أُمررةًكّمتذو النهوض للتهجد فإن روحكم ستبقى مستيقظةً
بإيقاظ صاحبها يف وقت معني وبالتايل ستستيقظون تلقائيا عند ذلك 

  .الوقت املعني

÷…b�Ûa@ÕíŠĐÛa@ @

 به إال من كان إميانه قويا، وهو أال أن يعملوهو ما ال أحبذ 
يصلي املؤمن صالة الوتر بعد العشاء مباشرة بل يؤخرها إىل صالة 

 أما ،ا أن اإلنسان يهتم بأداء الفروضلقد لوحظ عموم. التهجد
ولكن عندما يضاف الواجب . ها أدائالنوافل فكثريا ما يتكاسل يف

ها وبالتايل لن تتكاسل نفسهإىل النوافل فلن ترتاح روحه ما مل تؤد .
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 لو صلى صالة الوتر مع العشاء مث صادف أن استيقظ عند صالة أما
ر أما النوافل فال حرج يف عدِم له نفسه لقد صليت الوتالتهجد قالت 

 لو تذكر أنه مل يصلّ صالة الوتر فال بد أن يستيقظ، ولكنأدائها، 
  .وإذا استيقظ للوتر فال بد أن يصلي النوافل أيضا
، إذ إن قوي اإلميان خيص هذا الطريق أقوياء اإلميان كما أخربتكم

الوتر يحرم من صالة فسال بد أن يستيقظ ألداء صالة الوتر، وإال 
  .إضافة إىل النوافل

Éib�Ûa@ÕíŠĐÛa@ @

لخص يف ت وي،وهو أيضا خاص مبن قطعوا شوطًا كبريا يف الروحانية
بأداء النوافل بعد صالة العشاء ويستمر إىل أن يغلبه النعاس املرء أن يبدأ 

 إىل قادرا على مقاومته فيخلدفيها يعود  الإىل درجة  عينيهويثقل النوم 
هذا العمل يستغرق وقتا كثريا ويؤخر النوم ولكن مع ومع أن . النوم

  .ذلك سيستيقظ مبكرا بسبب هذه الرياضة الروحية

åßbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

مل أشعر بضرورته إال أنه مفيد . وهو ما كان معروفًا عند الصوفية
ا، وهو أن يبعد اإلنسانُأيضه الوثري يف األيام اليت يغلبه  عنه سرير
  .ى عدم استيقاظه لصالة التهجدالنوم كثريا وخيش
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É�bnÛa@ÕíŠĐÛa@ @

وهو أن يتناول املرء طعام العشاء قبل ساعات من النوم، أي قبل 
إذ إن روح اإلنسان تكون نشطة . صالة املغرب أو بعدها فورا

 حييط  يثقلها وجيعلها كسولةً، ألن اجلسد طوقهإال أن جسدأحيانا 
لذلك جيب أال . سيطر على الروحبالروح، وكلما ثقل هذا الطوق 

تكون املعدة مليئة بالطعام قبل النوم ألن ذلك يؤثر على القلب مما 
  .يؤدي إىل كسل اإلنسان

Š‘bÈÛa@ÕíŠĐÛa@ @

عدم طهر آخر،  على جنابة أو علىليلًا وهو أال ينام اإلنسان 
لمالئكة عالقة كبرية مع الطهارة، فال ترتل على رجل وسخ لألن 

 طعام به رائحة كريهة � وألجل ذلك ملا قُدم للنيب .بل تبتعد عنه
حنن : فرد الصحابة. كلوه أنتم، أما أنا فال أستطيع: قال للصحابة

كلوه أنتم أما أنا فتتكلم معي املالئكة : فقال هلم. أيضا لن نأكله
 رائحة كريهة لذلك ال اليت هلاوهي تنفر من مثل هذه األشياء 

  .آكلها
 روى. من القذارة والوساخة نفورا كبرياإن املالئكة تنفر 

ذات ليلة تعشيت ومنت دون غسل :  وقال�اخلليفة األول 
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فرأيت يف الرؤيا أن أخي زارين وأراد أن يعطيين القرآن . اليدين
الكرمي، فلما تقدمت لتناوله قال يل ال تلمسه ألن يديك غري 

فمن .  القلبهذا يعين أن لنظافة اجلسد تأثريا كبريا على. نظيفتني
ها ال تأيت إىل ينام على النظافة أيقظته املالئكة لصالة التهجد، ولكن

 وعليه فإن هذا الطريق ، على قدر مقبول من النظافةمن ال يكون
  .يتعلق بنظافة اجلسد

Š’Ç@ð…b§a@ÕíŠĐÛa@ @

اعلموا أن كثريا من . وهو أن يكون سرير املؤمن نظيفًا وطاهرا
ألمر ولكن ينبغي أن يتذكّروا أن لطهارة الناس ال يهتمون ذا ا

الفراش ونظافة السرير عالقة خاصة بالروحانية، لذلك عليهم أن 
  .يهتموا ذا األمر اهتماما خاصا

  

Š’Ç@ïãbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

عامة يكون العمل به ضارا ل ميكن أن  لتجنب أمٍروهو طريق
وجان يف سرير ينام الز أنوهو . همواصخل الناس غري أنه ليس بضار

 يف فراش  كان ينام مع زوجاته�صحيح أن رسول اهللا . واحد
.  ولكن شأنه األرفع ومقامه األعلى جيعالنه مبعزل عن التأثرواحد
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 وعدم النوم يف أما اآلخرون فينبغي عليهم أخذ احليطة يف هذا اال
 تقَِلغْاحلق أنه كلما زاد تأثري الشهوات اجلسدية أُ. سرير واحد

وألجل ذلك أمرنا اإلسالم باألكل والشرب دون . ب الروحانيةأبوا
أن نسرف فيهما، ألن ذلك يؤدي إىل اإلثارة الشهوانية اليت تضر 

فمن كانت هلم سيطرة كاملة على . بالروحانية ضررا عظيما
أنفسهم ال بأس يف أن يناموا مع زوجام يف سرير واحد أما عامة 

ق وجيب عدم نوم من ليست هلم الناس فعليهم جتنب هذا الطري
سيطرة كاملة على نفوسهم مع زوجام، ألم ذه الطريقة 
يتعرضون لألفكار الشهوانية مرة بعد أخرى مما قد يؤدي م إىل 
اجلماع أو التقبيل يف حالة النوم وهو ما يؤثر على الروحانية تأثريا 

  .هجدسيئًا ويفضي إىل التكاسل يف النهوض من أجل صالة الت
  

@Š’Ç@sÛbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

 يساعد على النهوض لصالة التهجد، فإنه ،وهو األمثل واألجنع
وهو .  أيضاكما يساعد العمل به على اجتناب السيئات واملوبقات

أن حياسب اإلنسان نفسه قبل النوم وحياول أن يتفقّد ما إذا كان قلبه 
تكون وس. حيتوي على حقد أو ضغينة جتاه أحد فيخرجهما من قلبه
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٦٦

النتيجة أنه سيوفّق لالستيقاظ لصالة التهجد بسبب طهارة روحه 
حىت لو عاودته مثل هذه األفكار فيما بعد ومتكّنت منه، ولكن عليه 

وإذا كان أحد يرى . أن خيلي قلبه من مثل هذه األفكار قبل النوم
يف هذه األفكار منفعة مادية فليقل يف قلبه بأنه سيتذكّر ذلك ارا 

. اآلن فليخل قلبه منها ليالً على األقل ألنه لن خياصم أحدا ليالًأما 
أن  جذور فكرة ما من القلب فلن تعود مرة أخرى، كما تلو اجتثّ

 من ألنهه من األضرار املتوقعة ملثل هذه األفكار، نفسسيقي اإلنسان 
 أن أثر الشيء يتعاظم يف النفس كلما طال وجوده ِب ارالثابِت
شيئًا باإلسفنج املتشرب ماًء فال يبتل سريعا مثالً إذا مسحنا فيها، 

، بينما لو تركنا اإلسفنج املتشرب ماًء على شيء قليلًاهذا الشيء إال 
فال بد أنه سيتبلل أكثر بكثري، وعليه فإن األفكار اليت تراود اإلنسان 
 فترة طويلة تترسب يف قلبه أكثر، وإن روح اإلنسان تردد كل الليلة

إن ضرر األفكار السيئة . تلك األفكار نفسها اليت ينام عليها اإلنسان
يف الليل أكثر من ضررها يف النهار ألن اإلنسان ينشغل عنها ارا يف 
أمور أخرى، أما يف الليل فال تفتأ تراوده تلك األفكار مرة بعد 

لذلك جيب طرد مجيع األفكار اخلبيثة قبل النوم وذلك حىت . أخرى
يف القلب فكرة سيئة ولكن إذا ترسخت . رسخ يف القلبال تت

فلن جيد ليلًا   املرء لو ماتباإلضافة إىل ذلك. استعصى اقتالعها
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٦٧

هكذا جيب ختويف النفس، . فرصة للتوبة عن تلك األفكار السيئة
 ويكون قد  ثانيةً إليهاما عادتفلو خرجت األفكار السيئة منها مرة 

  . جنا منها
ب عدم ترك األفكار الفاسدة يف القلب والذهن خالصة القول، جي

ومن صفّى نفسه وطهرها على هذا النحو فسيوفّق . عند النوم
  .لالستيقاظ من أجل صالة التهجد

ñý–Ûa@¿@Êì’¨a@ÖŠ�@ @

. واآلن أخربكم كيف ميكن احلصول على اخلشوع يف الصالة
 وما أكثر سؤال الناس عنه، لذلك سأخربكم اليوم عن طرقه، منها

ما تستخدمونه ولكن ال تستفيدون منه استفادة تامة، أما الذين 
احلق .  ينتفعون منها أيضا بد أميستخدموا بصورة صحيحة فال

أن الشريعة قد أودعت الصالة بعض القوانني اليت تكفل استقامة 
التركيز والتوجه ولكن اجلهل ذه القوانني حيرم كثريا من الناس 

إلضافة إىل ذلك سأخربكم عن بعض الطرق األخرى با. االنتفاع ا
اليت يغفلها الناس وال يعملون ا يف حني أن العمل ا يؤدي إىل 

  . اخلشوع يف الصالةإحراز حالة
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وقبل التطرق إىل القسم األول من هذه الطرق أريد أن أنبهكم 
إىل أن اهللا تعاىل قد فطر اإلنسان على صورة حبيث لو استخدم شيئًا 
وفكر يف منافعه أثناء استخدامه وكان موقنا مبنافعه فال بد أن حيقق 

رياضة األوروبيني لساتذة األكتب أحد . له ذلك فوائد مجة
عليكم بالرياضة من أجل الصحة وكسب القوة، ": الساندوز"

وباإلضافة إىل ذلك جيب أن توقنوا أن سواعدكم وعضالتكم تتقوى 
اضة تقوي السواعد ولكن إذا رافقها ال شك أن الري. شيئًا فشيئًا

شعور بتأثريها البارز على جسم اإلنسان فإنه يصري مستعدا لقبول 
قسط كبري أثر الرياضة بشكل أفضل، وإال فإن الرياضي سيحرم من 

  . من تأثرياا وفوائدها

Þëþa@ÕíŠĐÛa@ @

 حالة إحرازالشريعة اإلسالمية بعض القوانني من أجل سنت لقد 
. ع يف الصالة، فالوضوء قبل كل صالة هو أول تلك القواننياخلشو

األعصاب يف جسم اإلنسان هلا عالقة مبجموعة وإن فلسفة الوضوء 
اليت جعلها اهللا تعاىل ذريعة لنقل األفكار واألحاسيس، وإا مبرتلة 

 يقرأ آية �مسارات لنقل األفكار، وهلذا السبب نفسه كان النيب 
فهل كان هذا .  يديه مث ميسح ما جسدها على الكرسي وينفخ
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٦٩

الفعل لغوا؟ كال، بل احلقيقة أن تأثري األفكار ينتقل عن طريق 
 جيمع بني الطرق الثالثة �وكان النيب . األعصاب والصوت والنفخ

املذكورة حيث كان يقرأ آية الكرسي باللسان، مث ينفخها على 
األعصاب باختصار، إن الصوت و. يديه، مث ميسح ما جسده

وهلذا السبب ثبتت . والبصر والنفخ وغريها مسارات لنقل األفكار
  . أيضا�الرقية عن صلحاء األمة بل هو ما روي عن النيب 

 عن طريق األعصاب وتنتشر لذلك  وتنفذوملا كانت األفكار خترج
وملا كانت املنافذ .  بالوضوء لتجميعها والتحكم فيها�أمر النيب 

ب ي اليد والرجل والفم، فتخربنا التجربة أن سكْ هلتنفيذهاالكبرية 
هذه مسألة ثابتة وهي . تتعلق ااملاء عليها يسد أمواج األفكار اليت 

ال شك أن هناك حكما أخرى أيضا . حكمة من ِحكم الوضوء
 وعند ذلك تقر ،للوضوء وإحداها هذه اليت تضع حدا لتيار األفكار

فالوضوء . صل اخلشوع ويستقيم التركيزالسكينة يف النفس وبالتايل حي
ولكن عند الوضوء . ذريعة سامية من ذرائع احلصول على اخلشوع

جيب أن تشعروا أنكم تقومون بذلك من أجل سد منافذ األفكار 
املشتتة، وإذا فعلتم ذلك فستنالون السكينة يف الصالة ولن تستطيع 

  .وع عندكماألفكار املختلفة تشتيت تركيزكم وإفساد حالة اخلش
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ïãbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

هو ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية للحصول على اخلشوع يف 
إن اإلنسان . الصالة حني أمرت بإقامة الصالة مجاعةً يف املسجد

مثالً، . مفطور على أنه من خالل رؤيته لشيء يتنبه إىل أشياء أخرى
. له أيضايقابل أحد زيدا وعند ذلك يتذكّر ابنه بكرا فيسأل عن حا

لقد خلق اهللا .  مبجرد لقائه مع زيدغيابه أيضاإنه يتذكّر بكرا على 
تعاىل دماغ اإلنسان على هذا النحو حبيث لو رأى شيئًا تذكّر أشياء 

 ارتباط بالصالة  ليس لهفلو صلى أحد يف مكاٍن. أخرى تتعلّق به
 على وجه اخلصوص فلن يتذكّر شيئًا عند صالته فيه، ولكنه لو صلى

 اهللا فال بد  اهللا تعاىل وهو يسمى بيتصباح مساء يف مكان يعبد فيِه
هذا املكان خصص اىل الذي أن يتذكّر أنه يقف بني يدي اهللا تع

. طيعه بصدق القلب وإخالص النيةأن من واجبه أن ي ولعبادته،
 بتخصيص مكان للصالة يف بيوتنا وأال �وللغرض نفسه أمرنا النيب 

 عمل آخر غري العبادة وذلك حىت يتذكر اإلنسان عند يقام فيه أي
املشكاة، كتاب . (صالته هناك أنه يقف يف مكان عبادة اهللا تعاىل

  )املناسك، باب املساجد ومواضع الصالة
 ومن املمكن أال خيطر ذلك يف بال البعض عند صالم يف 
املسجد أيضا، ولكن لو توجهتم اآلن إىل املساجد بعد أن عرفتم 



���� ���	�  
  

  

٧١

تلك األفكار اليت فستنسد السبل على حلكمة من وراء الصالة فيها ا
  .كانت تراودكم وستحصلون على السكينة واخلشوع

sÛbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

إن األمر بالتوجه حنو القبلة أيضا يساعد على جتميع األفكار 
متتاز مكة خبصوصيات كثرية . والتوجه حنو اهللا سبحانه أثناء الصالة

ك املكان الذي ترك فيه أحد رجال اهللا تعاىل وفق أمره أمهها أا ذل
 زوجته وابنه بال مأكل ومشرب وبدون حراسة يف واد غري �

ومبا أنه قام بكل ذلك وفق أمر اهللا تعاىل له لذلك فإن . ذي زرع
أصبحوا مثل جنوم السماء اليت إىل درجة أنْ اهللا تعاىل قد كثّر نسله 

كان و، العديد من األنبياء نسله ال تعد وال حتصى، واصطفى من
فمن صلى . من نسله أيضا من بعثه اهللا تعاىل نبيا إىل الناس كافة

من وراء حلكمة التضحية متوجها شطر مكة املكرمة وهو مدرك 
 �استقبال القبلة يف الصالة فال بد أن يتذكّر حادثة إمساعيل 

قوم لعبادته هو اإلله نتبه تلقائيا إىل أن اإلله الذي يويتأثّر ا، وي
عند تذكُّره هذه األمور ال بد أن تزول عنه حالة والعظيم والقادر، 

  .تشتت األفكار ويسودها جالل اهللا تعاىل وهيبته
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ÉiaŠÛa@ÕíŠĐÛa@ @

ال تبدأ الصالة بارتفاع . �هو األذان الذي أمرنا به رسول اهللا 
يقال هلم أمنا وكبل هو تنبيه للمصلني " اهللا أكرب، اهللا أكرب"صوت 

. جيب أن تأتوا املسجد متفكرين بعظمة اهللا الذي ستقفون بني يديه
تأثر بعظمة اهللا تعاىل وجالله مما سيؤدي لألذان لذا فإنّ من استمع 

  . إىل تركيزه يف الصالة
ولقد ورد يف . يرفع األذان لطرد الشيطان: �لقد قال النيب 

). لسنن الكربى للبيهقيا. (إذا أذن املؤذن هرب الشيطان: احلديث
فلو عرف أحد اهلدف من األذان وهو التنبه إىل هيبة اهللا وجالله فال 

ومن مسعوا اليوم احلكمة . بد أن يتذكر هذه احلكمة عند مساعه له
من األذان فال بد أم سيتذكّروا عند مساعهم له وإذا تذكّروا ذلك 

 ما  فكرةٌاإلنسانَاورت إذا س ه  أنوهذه قاعدةٌ.  بهفال بد أن يتأثروا
تالشت معها أفكار أخرى، وعليه فعند تفكريكم يف عظمة اهللا تعاىل 

  .وجالله تتالشى األفكار األخرى وستتمتعون حبالة اخلشوع

�ßb¨a@ÕíŠĐÛa@ @

وهلا . هو اإلقامة، وهي أيضا تذكّر املصلي بعظمة اهللا وجالله
 عن � قال رسول اهللا. احلكمة نفسها اليت ذكرت يف األذان
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مسلم كتاب الصالة، باب . (ِإذَا أَذَّنَ الْمؤذِّنُ أَدبر الشيطَانُ: اإلقامة
وليس املراد منه إال أا ) فضل األذان وهرب الشيطان عند مساعه

  .تزيل وساوس الشيطان فيستقيم توجه اإلنسان إىل اهللا تعاىل

÷…b�Ûa@ÕíŠĐÛa@ @

التقيد مبمارسة عمل ما إن . هو الوقوف صفا أو تسوية الصفوف
بأعضاء اجلسم يؤدي إىل استقامة األفكار وجتميعها وال يدعها 

ولدى تسوية الصفوف بصورة ظاهرية تنسلك األفكار . تتشتت
فما أعظم ذلك املشهد هيبةً عندما . الداخلية أيضا يف سلك معني

 �لقد أمرنا رسول اهللا ! يقف اجلميع صامتني بني يدي ملك امللوك
مسلم، . ( بين وجوِهكُملَيخاِلفَن اُهللالَتسونَّ صفُوفَكُم أَو : بقوله

أي سووا صفوفكم وإال ) كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف
فماذا عسى أن تؤثّر تسوية الصفوف . فستختلف قلوبكم وتعوج

 ظاهريا؟ إمنا هو من قبيل أثر الظاهر على الباطن، وعليه فلو مل يكن
  .منضبطًا ظاهريا فسيؤثر ذلك على انضباطه الباطين أيضاأحد 

Éib�Ûa@ÕíŠĐÛa@ @

ه بأنه ه نفسفمن قام للصالة بعد إعالِم. هو نية اإلنسان للصالة
وقف من أجل هذا العمل فال بد أن تركيزه يكون منصبا على ذلك 
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وال تعين النية أن يتلفّظ اإلنسان خلف اإلمام بأنين .  احلاضرالعمل
ركعات كذا من صالة كذا وراء هذا اإلمام متوجها إىل أصلي 

بل ينبغي أن ينوي الصالة . القبلة الشريفة وغريها من أقوال أخرى
  .يف ذهنه

 يحكى عن شخص اعتاد على النية إىل حد اجلنون، وكلما قام 
للصالة مع اجلماعة قال نويت الصالة مؤمتًا باإلمام، ولكنه إذا كان 

لفية ظن بأنه ليس وراء اإلمام مباشرة بل أمامه يف أحد الصفوف اخل
شخص آخر، فكان ينتقل إىل األمام مث كان خيشى أنه ليس وراء 
اإلمام مباشرة فكان يتقدم أكثر ويقف وراء اإلمام متاما مث يلمسه 

  .بيده ويقول نويت الصالة مؤمتًا ذا اإلمام
 وعواقبه ،طأ وهذا خ،لقد وقع الناس يف مثل هذه األوهام أيضا

فاعلموا .  ألن النية تتحول بسبب تلك األوهام إىل مصيبة،وخيمة
أن النية هي نية القلب، ولكن بعض الناس يقومون إىل الصالة وهم 

لذلك فإن قمتم إىل الصالة . يقفون ألجلهعن كنه ما الهون 
يف اإلقدام ما شرعتم خطورة فتوجهوا إليها بأفكاركم وأدركوا 

 استيعابكم هذا األمر تبدأ اخلشية تتولّد فيكم، واخلشية فعند. عليه
  .تضمن استقامة التوجه واحلصول على اخلشوع
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åßbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

هو الصالة باجلماعة، حيث تلقى يف آذان املصلني كلمات 
وإذا كان أحد . تساعد على توجيههم حنو اهللا تعاىل وعظمته

كار أخرى فإن صوت املصلني يف غفلة من أمر الصالة وساورته أف
فكأنه ينبه املصلي " اهللا أكرب"اإلمام ينبهه، فمثالً عندما يقول اإلمام 

أنه يقف بني يدي اهللا تعاىل الذي هو األكرب واألعظم من كل إىل 
مث إذا شرد املصلي بعد . عظيم فينبغي أن يراعي األدب الالزم معه

مام مرة قليل مرة أخرى وذهبت به أفكاره مذاهب شىت قال اإل
، وإذا طرأت عليه الغفلة مرة أخرى قرأ اإلمام "اهللا أكرب"أخرى 

وهكذا يتم توجيهه إىل أنه " مسع اهللا ملن محده"على آذان املصلني 
. إذا أراد أن ينتفع بشيء فليحمد اهللا تعاىل وإال فسيضيع وقته

باختصار يظل اإلمام ينبه املقتدين مرة بعد أخرى إىل اخلشوع بني 
اهللا، وهذا هو سر أفضلية اإلمام على املصلني، ألنه ينبه يدي 

املصلني مرة بعد أخرى إىل أم يقفون بني يدي ملك امللوك 
واألعظم من كل عظيم واألكرب من كل كبري فحذار أن تتغافلوا 

  .بل عليكم بالتنبه والتيقُّظ
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É�bnÛa@ÕíŠĐÛa@ @

 تؤدى حبالة هو تشريع اهللا تعاىل تنويعا يف الصالة إذ إا ال
أخرى فاختالف حالة الركوع بأفكار فلو انشغل عنها أحد . واحدة

والسجود تذكّره وتنبهه إىل الصالة، فاحلركة هي عامل من عوامل 
تنبيه الغافل وإيقاظ النائم فيما لو كان يتحرك للركوع والسجدة 

وهذه فضيلة اختص ا اإلسالم وحده وال تتميز ا . جمرد عادة
   . سائر األديان األخرىعبادات

Š‘bÈÛa@ÕíŠĐÛa@ @

 من قواعد الطبيعة ظهور. هو املواظبة على السنن القبلية والبعدية
خذوا .  حدوثه وبعده أيضا احلدوث قبلَ وشيِكبعض آثار العمِل

طلوع الشمس مثالً إذ ينتشر النور قبل طلوعها كما أن هذا النور 
ا أيضا ملدة يسرية بعد غروولكن العمل الذي . ايظل موجود

يتماشى مع رغبة اإلنسان أو الذي جيد فيه اإلنسان لذة ما، أو الذي 
 إذ  األعمال األخرىفإنه يغلب علىيتوجس خطرا من عدم إمتامه 

  . تصبح أقل أمهية وأثرا عندههي
منشغالً يف عمل ال يرى فيه فائدة تذكر، وبعد امرؤ مثالً لو كان 

اصة أو خياف يترقّب منه منفعة خإما أنه ذلك يريد القيام بعمل 
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 يتفق مع ميوله، فستساوره ، أو أنه عملٌضررا من عدم إمتامه
األفكار املتعلّقة به حىت عند انشغاله يف أمور أخرى وسيصبح ذلك 

مشغولًا يف دائرة ما  املوظفنيفلو كان أحد . العمل شغله الشاغل
اص وهام جدا بعد دوام بإجناز أعماله املكتبية وعليه إجناز عمل خ

املكتب فإنه سيظل يفكر فيه قبل انتهاء دوام املكتب بساعة أو 
وإذا حصل أنْ جذب أحد أعمال املكتب اهتمامه . ساعتني تقريبا

وأعجب به فإنه سيظل متفكرا فيه حىت بعد الدوام يف طريقه إىل 
البيت ولبعض الوقت يف بيته أيضا، وبعد مضي وقت قليل سيلتفت 

  .بعد ذلكإىل األمور األخرى اليت يريد إجنازها 
 السنن القبلية والبعدية �هلذه احلكمة نفسها سن رسول اهللا 

يف أفكار ما قبل منشغلًا لفروض الصالة وذلك حىت إذا كان أحد 
الصالة فال تؤثر على الفروض بل يتم كبحها أثناء أداء السنن القبلية 

كذلك سن السنن البعدية . فيصلي الفروض مطمئنا وحبضور تام
للفروض أيضا، وذلك ألنه إذا كان هناك أمر يهمه إجنازه بعد 
الصالة فال تأتيه األفكار املتعلّقة به قبل انتهاء الفروض فتفسد عليه 

فال تأتيه أفكار . صالته، بل يتمكن من أداء صالته بكل طمأنينة
اء ولدى عمل آخر إال عندما يكون العمل األول على وشك االنته

فلما يرى اإلنسان بأنه مل يفرغ بعد من . إرادته القيام بالعمل الثاين
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الصالة ألن عليه أن يصلي السنن أيضا فإن أفكاره األخرى تظل 
 السنن للصلوات، �وهذه من أعظم احلكَم من سن النيب . مكبوتة

 هذا األمر فسن السنن املختلفة باختالف أوقات �ولقد راعى النيب 
ة، وملا كانت صالة الظهر تقع وسط مشاغل اإلنسان وأعماله الصال

 قبل الفريضة ركعتني أو أربع ركعات قبلها �لذلك فقد سن النيب 
 قد جعل من �وكأن النيب . وركعتني أو أربع ركعات بعدها أيضا

السنن القبلية والبعدية حارسني حيرسان الفروض ومينعان األفكار 
 صالة السنة �ومل يسن النيب . الفروضاملختلفة من الوصول إىل 
 شاء وافل تركت على رغبة املصلي فإنقبل العصر إال أن هناك ن

صالها وإن شاء تركها والسبب يف ذلك أن اإلنسان يكون قد تفرغ 
نوعا ما من أعماله وقت العصر، كما أن وقت العصر هو وقت 

أما بعد . ريةإلاء مجيع أعمال النهار لذلك جاءت صالة العصر قص
 اإلكثار من ذكر اهللا ما بني العصر �صالة العصر فقد سن 

 سننا قبلها ألن وقت �أما صالة املغرب فلم يسن النيب . واملغرب
املغرب قليل، إال أنه سن ركعتني بعد صالة املغرب ألنه ال يتبقى 
عموما بعد املغرب إال تناول الطعام وما شاه من أمور وتأيت 

ليست هناك سنن قبلية .  السنة لصون الفروض من التفكري اركعتا
لصالة العشاء ألن ما يقوم به املرء قبلها من أعمال عموما ليست مما 
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ميكن أن يتعدى تأثريه إىل أعماله الحقًا، ولكن ميكن للمرء أداء 
النوافل إذا شاء وشعر بضرورا ولكن ملا كان الوقت بعد العشاء 

ومتيل النفس إىل الراحة بعد عناء النهار ومشاغله هو وقت النوم، 
 بعد صالة العشاء ركعتني وثالث ركعات الوتر، �لذلك سن النيب 

  .وميكن تأجيل صالة الوتر إىل وقت التهجد
مث هناك ركعتا السنة قبل صالة الفجر، وذلك حىت ال يكون 

لقبلية املصلي متثاقالً من أثر النوم، فإن هاتني الركعتني للسنن ا
ومل تسن السنن . والن دون آثار الغفلة وأفكار النوم لدى اإلنسانحتُ

البعدية لصالة الفجر ألنه ليس من عمل يشغل اإلنسان حىت طلوع 
   .الشمس، ومع ذلك هناك توجيه خاص لذكر اهللا تعاىل

 بالصالة وسنت من أجل تتعلقخالصة القول، هذه األمور 
ولكن ال يستفيد منها اإلنسان . صالةاحملافظة على اخلشوع يف ال

ها حىت كَملذلك بينت ِح. على وجه صحيح إال بعد فهمها كامال
كم ويعمل عليها ومن يتذكّر هذه اِحل. تستوعبوها وتستفيدوا منها

  . فال بد أن ينتفع منها
واجلدير بالذكر أنه كما أن هناك مفاصل خمتلفة يف جسم 

 يف الركوع والسجود وغريمها اإلنسان كذلك الكلمات اليت تقرأ
فهي مثل مفاصل الصالة، فال بد من االنتباه الكثري إىل ما يقرأ من 
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كلمات عند هذه املفاصل، فلو فعلتم ذلك ألصبحت صالتكم قائمة 
  .ومتينة جدا وإال فإا ستسقط

واآلن أخربكم عن بعض الطرق األخرى لضمان التوجه 
ضمن شروط الصالة ومل جتعلها واخلشوع يف الصالة اليت ال تدخل 

د على حتقيق التوجه الشريعة جزًءا من الصالة، ولكنها تساع
  .ن يعمل اواخلشوع مل

Š’Ç@ð…b§a@ÕíŠĐÛa@ @

 ببطء شديد ألن اكلماشعوا يف الصالة فعليكم بترديد إن مل خت
من طبيعة دماغ اإلنسان أنه يستحضر صورة الشيء الذي يفكِّر فيه 

. قليلًا وال يتمكّن من استحضار شيء ال يراه إال .مرة بعد أخرى
. رد إىل أذهاننا فور ذكرهأينا زيدا يوميا فإن صورته تإذا رمثلًا 

 عند يتأخر توارد صورته إىل الذهنفس كنا نراه أحيانا قليلة إذاولكن 
 اليت  األمالحظوا أن اللغة.  أيضا ولن تكون واضحةمساع امسه

صغر تتوارد معاين ألفاظها بسرعة يف الذهن يتعلمها اإلنسان يف ال
عند التكلم ا أو مساع كلماا، مثال إذ مسع كلمة املاء فسيتخيل 
فورا حقيقة املاء دون أي تأخري، أو إذا مسع كلمة اخلبز فستمثل يف 

ولكن ال حيدث ذلك يف . ذهنه حقيقة اخلبز ومعناه دون أدىن تأخري
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 منها إذ يتأخر كثريا ورود معاين اللغة اليت مل يتمكّن اإلنسان
مثالً، ما مل يصبح األطفال . الكلمات إىل الذهن من وقت مساعها

الدارسون اللغة اإلجنليزية متقنني هلا مبهارة فإنّ تيبان حقيقة األشياء 
 باإلجنليزية جيد catمة من مساعهم ألمسائها يتأخر، فمن يقرأ كل

إذا مسع الكلمة بلغته فسترد إىل حقيقتها متثل يف ذهنه بعد تأخري أما 
  . ذهنه صورة القطة فورا

 – ما عدا الشعوب العربية والناطقني ا –إن املسلمني عموما 
جيهلون اللغة العربية مما يؤدي إىل عدم متكّنهم من اخلشوع يف 
صلوام وذلك ألن اخلشوع إمنا يتأتى إذا كان اإلنسان يعرف معاين 

ولكن بسبب عدم معرفتهم باللغة العربية ال الكلمات اليت يرددها، 
يدركون بالسرعة املطلوبة معاين العبارات العربية عند ترديدها 

عندما يقول أحد مثلًا فتتأخر فال ترتبط الكلمات مع معانيها، 
الرمحن �، فإنه يكون متفكرا يف معاين �إياك نعبد�: املصلني منهم

 عدم التركيز الكامل يف  مما يؤدي إىل�الرحيم، مالك يوم الدين
 ال فمنلذلك . الصالة وبالتايل ال ينتفع من الصالة حق االنتفاع

يعرفون اللغة العربية معرفة جيدة وال يقدرون على استحضار معاين 
التمهل أثناء قراءة فقرات عليهم  ،الكلمات العربية عند ترديدها

 ميف ذهنه حىت يستحضروا فقرة جديدة وا يقرأأالإىل درجة الصالة 
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بسم اهللا الرمحن � : املرءعندما يقرأمثلًا . معىن الفقرة السابقة
 ما مل �احلمد هللا رب العاملني� فعليه أال يتقدم لقراءة �الرحيم

، وما مل يستحضر معاين هذه اآلية األخرية ال أولًايستحضر معانيها 
، وهكذا جيب أن يفعل مع مجيع �الرمحن الرحيم�يتقدم إىل قراءة 

يات اليت يقرأها، ألنه إن مل يفعل ذلك فسريدد بلسانه كلمات اآل
يف التباس وتتبادر إىل ذهنه معاين كلمات أخرى مما يؤدي إىل 

أما .  فيها، وبالتايل لن يستقيم تركيزه يف هذه احلالةاألفكار وتشتٍت
الذين يعرفون اللغة العربية جيدا فعليهم أن يعودوا أنفسهم على 

ل أيضم التمهم إذا أسرعوا يف قراءة الكلمات فال شك أا أل
يستحضرون معانيها بسرعة ولكن لن تكون هناك فرصة لتنجذب 
هذه املعاين إىل القلب، لذلك عليهم أيضا أن يتمهلوا يف تالوة 

  .اآليات القرآنية وال يتقدموا إال بالتوقُّف عند كل آية
 الكرمي فحسب بل هذه الطريقة ليست ضرورية عند تالوة القرآن

جيب العمل عليها يف إلقاء املوعظة وتقدمي النصح لآلخرين، إذ يروى 
وبصوت عاٍل متعجلًا  � كان يروي حديث النيب �أن أبا هريرة 

من هذا؟ : أيضا، فاستنكرت ذلك عائشة رضي اهللا عنها وسألت
وماذا يفعل؟ أخربها أبو هريرة عن امسه مث قال بأنه يسِمع الناس 

 أيضا يتحدث كما �وهل كان النيب : قالت. �يث النيب أحاد
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 أنه مل �فكان من سنة النيب . تتحدث اآلن؟ فسكت أبو هريرة
. يكن يتعجل يف القراءة وكذلك يف الوعظ وإسداء النصيحة أيضا

 وأسوته مما سيؤدي إىل احلصول على �وعليكم التأسي بسنة النيب 
لك احلالة اليت يردد فيها اخلشوع يف الصالة ألنه بذلك تزول ت

  . ويستحضر القلب شيئًا آخراللسان شيئًا

Š’Ç@ïãbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

 ولكن كثريا من �هو الطريق الذي أخربنا عنه الرسول الكرمي 
  . الناس يتكاسلون يف العمل به

. من قام للصالة فلينظر إىل موضع سجوده: �لقد أمر النيب 
عينيه وظن أا الطريقة ومن املصلني من إذا قام للصالة أغمض 

الناجعة ليخشع يف حني أنه ال يتأتى إال بفتح األعني وليس 
 املصلي أن ينظر أثناء القيام إىل �بإغماضها وألجل ذلك أمر النيب 

  .موضع السجود
كتب شهاب الدين السهروردي رمحه اهللا يف كتابه عوارف 

نظر ا. (املعارف أنه إذا ركع املصلي فليحصر نظره بني قدميه
عوارف املعارف، الباب السابع والثالثون يف وصف صالة أهل 

، وأرى أنه صحيح ألنه مفيد للنظر كما )١٥، ص٢القرب، ج



                  ���������������������������������������������������� ���	�         

  

٨٤

وهناك حكمة كبرية كامنة يف حتديد . يبعث على اخلشوع أيضا
النظر يف مكان معني وهي أن اهللا تعاىل أودع خلق اإلنسان هذا 

اسة واحدة تعطلت حواسه  أنه إذا اقتصر على استخدام ح:األمر
األخرى، مثالً عندما تكون العني مستغِرقة كل االستغراق يف أمر ما 
تتعطل حاسة السمع، فلو نادى أحد على من كانت عيناه 

كذلك إذا . مستغرقتني استغراقًا كليا يف شيء ما فلن يسمع شيئًا
استغراقًا كامالً تعطلت حاسة لشيء كان مستغرقًا يف االستماع 

يف وإذا كانت حاسة الشم لديه مستغرقة كل االستغراق . شم لديهال
وعليه فإذا بلغت . السمع والبصرحاستا رائحة زكية تعطلت شم 

حاسة من حواس اإلنسان الكمال يف عملها تعطل معها عمل بقية 
احلواس، ولكن إذا مل يشغل اإلنسان أية حاسة من حواسه فإن ذلك 

فإذا كانت إحدى احلواس منشغلة فال . ةيؤدي إىل إثارة أفكار خمتلف
تراود املرء أفكار متعلقة باحلواس األخرى، ألن تلك احلاسة تضع 

تعمل عملها أثناء األعني وعليه فإذا كانت . حدا ألفكار أخرى
الصالة وتكون مشغولة يف النظر إىل مكان معني فلن ترد إىل الذهن 

وم بعد التجارب العلمية لقد ثبث هذا األمر الي. أفكار خمتلفة أخرى
 كان قد أدركها قبل ثالثة عشر قرنا من الزمان وأمر �ولكن النيب 

  . أثناء الصالةاألعني بفتح 
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 تلك احلاسة اليت يستطيع املؤمن �إضافة إىل ذلك أدرك النيب 
فلو كان قد أمر . بتشغيلها إنقاذ نفسه من التشتت الفكري

 املصلي تأمني عطور معينة باستخدام حاسة الشم لكان لزاما على
ولكن ال يسع اإلنسان التحكم حباسة الشم إذ عند جميء املصلني 
الذين وضعوا عطورا خمتلفة أو عند مرور الناس من قربه فال بد أن 
تتنبه حاسة الشم من هنا وهناك مما سيؤدي إىل التشتيت الفكري 

ه ليس وحاسة السمع أيضا تشبة حاسة الشم، ومعىن ذلك أن. عنده
بيد اإلنسان أن يسمع ما يريد وأال يسمع ما ال يريد، بل اإلنسان 

كل األصوات اليت تتعاىل يف وقت واحد، واحلق أنه إىل مساع مضطر 
لو ارتفعت أصوات متعددة يف وقت واحد صعب على اإلنسان 

فإما أا السمع فلو كان االعتماد على حاسة . مساع شيء منها
أما حاسة البصر . ا ال تسمع أيا منهاأأو تسمع كل األصوات 

فعلى عكس احلواس األخرى يقدر اإلنسان على التحكّم فيها 
وبإمكانه حصرها يف مكان دون سواه، وأن يغض الطرف عما ال 

وقد اختار النيب . يريد رؤيته، وبإمكانه التركيز على شيء يريد رؤيته
لى التركيز يف  هذه احلاسة بتوجيه من اهللا تعاىل للمحافظة ع�

وإىل جانب ذلك . موضع السجودعلى النظر بقصر الصالة وأمر 
أمرنا أال يكون يف حمل السجود ما يلفت النظر، بل ينبغي توفري 
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وحدة املشهد أي أن يكون موحد النمط وعندما حيصر املسلم نظره 
  :يف موضع السجدة فسينال منه فوائد كثرية منها

لسجدة مما يؤدي به إىل االستغراق ستساور قلبه فكرة ا: أوالً
  .الكامل يف العبادة

وفق القاعدة  من شأا سيتوقف عمل احلواس األخرى اليت: ثانيا
  .تتحرر دون وازع ورادعأو  تنسد كلها  أنْاملذكورة إما

ملا كانت التصورات اخلارجية هي اليت تثري األفكار، وال : ثالثًا
رجية إال من خالل حواسه، يطّلع اإلنسان على التصورات اخلا

فعند تشغيل حاسة البصر تتعطّل احلواس األخرى إىل حد ما، ولن 
يكون أمام األنظار ما يشغل عن الصالة أو يثري أفكارا أخرى مما 
يفضي إىل احملافظة على التركيز يف الصالة واحلصول على اخلشوع 

  .فيها
 بالصور أمام  موشى أنه قد علّق ستار�لقد ثبت عن رسول اهللا 

املكان الذي كان يصلي فيه فأمر بإزالته من هناك ألنه يؤدي إىل 
البخاري، كتاب الصالة، باب إن صلى يف : انظر. (تشتيت التركيز

وقد ).  مصلٍَّب أَو تصاِوير هلْ تفْسد صلَاته وما ينهى عن ذَِلكثوب
  .أصدر هذا األمر لفائدة أمته
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Ûa@ÕíŠĐÛaŠ’Ç@sÛbr@ @

وهو ما ذكرته لكم سابقًا أيضا أن من يقوم للصالة فليقم بنية 
عليه أن يعزم على أنه سيسعى جاهدا لطرد ، والصالة وبقصدها
ال شك أن اجلميع يعرفون أنه ينبغي طرد مجيع . األفكار األخرى

األفكار أثناء الصالة ولكن اإلنسان ينسى كل ما كان قدميا لذلك 
 جيدد هذا العزم كلما قام للصالة أنه لن يدع أي ينبغي عليه أن

  .فكرة خارجية تقربه أثناء الصالة

Š’Ç@ÉiaŠÛa@ÕíŠĐÛa@ @

من صلى مقتديا خلف اإلمام فإن قراءة اإلمام يف الصالة 
وتكبرياته تنبهه وتوقظه مرة بعد أخرى، وكأن اإلمام حيفظه من 

ولكن . اإلمامالضياع، ويتضح من هنا أمهية الصالة باجلماعة خلف 
 والصحابة الكرام �عند صالته منفردا ينبغي أن يتأسى بأسوة النيب 

رضي اهللا عنهم واألولياء العظام رمحهم اهللا وهي أن يكرر قراءة 
بعض اآليات اليت تبعث على خشية اهللا تعاىل، مثالً عند قراءة الفاحتة 

سه  وذلك إذا كانت نف�إياك نعبد وإياك نستعني�: يكرر كلمات
ا دم وتذْملتهية بأفكار أخرى فتنعي بلساا أن تد كر بأنه ال يليق

  .عبودية اهللا تعاىل وهي مشتتة بأفكارها هنا وهناك
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Š’Ç@�ßb¨a@ÕíŠĐÛa@ @

وهذا الطريق أوجهه ألولئك الذين ال تفقد نيام مفعوهلا بعد 
فكما أن الطفل الرضيع حيتاج إىل إرضاعه مرة بعد . مدة وجيزة

 على فترات متقاربة ألنه ال يقدر على حتمل اجلوع إىل مدة أخرى
طويلة، وال يستطيع هضم غذاء كثري مرة واحدة كذلك حيتاج 
بعض الناس إىل سند هلم بعد كل فترة، فعليهم أن يعقدوا النية 
عند قيامهم للصالة أم لن يدعوا أية فكرة أخرى تقرم حىت 

 كل األفكار  على طردرىالركوع، فإذا ركعوا عزموا مرة أخ
األخرى إىل أن يقوموا منه، وهكذا جيب أن يعقدوا نية جديدة 
عند كل حركة وحالة، وهكذا سينالون قوة كفيلة بطرد مجيع 

  .األفكار املشتتة

Š’Ç@÷…b�Ûa@ÕíŠĐÛa@ @

إذا استسلم اإلنسان ألفكاره فلن يقدر على التخلص منها، ولكنه 
لذلك ينبغي . تأتيهفلن  تقرب إليه لو قاومها وعزم على أنه لن يدعها

. مقاومة األفكار وطردها، وجيب التصدي فورا ملثل هذه األفكار
فمثالً إذا خطر ببال أحد أن ولده مريض، وماذا عسى أن يكون 
حاله اآلن فيجب أن يرد على نفسه أن ابين هذا لن يتحسن من 
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مرضه، فكري فيه لن يزيد يف  كما أن عدم الت،خالل تفكريي فيه
األفضل يل أال أفكّر فيه، وهكذا جيب أن يتعامل مع مجيع لذلك 
  . يسيطر عليها حىتاألفكار

  

Š’Ç@Éib�Ûa@ÕíŠĐÛa@ @

إىل عندما يصلي أحد صالة النفل يف بيته فلريفع صوته يف القراءة 
تسمعها أذناه، وذلك ألن حاسة السمع ال تنقطع عن العمل درجٍة 

 إىل حد ما، فإذا كان اللسان يذكر كلية أثناء الصالة بل تظل تعمل
اهللا تعاىل وتسمع له األذنان أيضا وتنتبهان إليه فإن ذلك يؤدي إىل 

ينبغي العمل على هذا الطريق . زيادة التركيز واالستغراق يف الصالة
يف قيام الليل ألن جو النهار مليء بالضجيج فلو حاول أحد 

  .تشتت تركيزهاستخدام حاسة السمع لكان هناك خطر كبري ل

Š’Ç@åßbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

وهذا الطريق نابع من حقيقة أن كل حركة جديدة تولّد يف 
أما احلركات املسنونة يف الصالة فهدفها . النفس أفكارا جديدة

العبادة لذلك فإا مفيدة وال تسبب حرجا يف الصالة، ولكن 
لذلك انا . احلركات األخرى ال بد أن تسفر عن تشتيت األفكار

. املصليإليها  عن أية حركة إضافية غري اليت يضطر �النيب 
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واحلقيقة أن مثل هذه احلركة غري اهلامة تؤدي إىل تشتيت األفكار، 
فمثالً لو ملس أحد معطفه دون أية حاجة فلعله يتذكر أن هذا 
املعطف أصبح قدميا فينبغي أن يطلب من خياطة صنع معطف 

ن املال هلذا املعطف ألن راتبه  من أين سيؤم،جديد، وهنا سيفكّر
قليل، ولعله قد تأخر يف قبض راتبه، وإذا كان سبب ذلك يعود إىل 
خطأ املشرف على عمله فسيلومه أيضا، وسيظل يف دوامة من هذه 
األفكار بأنه سيفعل به كذا وكذا، وهكذا يبدد كل هذا الوقت يف 

" ورمحة اهللالسالم عليكم  ": اإلمامتلك األفكار حىت يسمع صوت
فبما أن احلركة اجلديدة تولّد فكرةً جديدة . فيسلّم مع اجلماعة

 عن أية حركة جديدة يف الصالة وأكد على �لذلك ى النيب 
أنه إذا كانت هناك حصى يف موضع السجود إىل درجة هذا األمر 

فال ينبغي أن يقوم املصلي بإزالتها، اللهم إال إذا كانت تؤذيه كثريا 
وعليه فينبغي جتنب مثل هذه . ه إزاحتها مرة واحدةفبإمكان

  .أثناء الصالةكاملًا احلركات جتنبا 

Š’Ç@É�bnÛa@ÕíŠĐÛa@ @

هو أن حيافظ املصلي على احليوية والنشاط أثناء القيام والركوع 
جل والسجدة، أي إذا قام فليقم حبيوية وتيقُّظ تام وأال يقوم على ِر
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 يهاجم وحيكم سيطرته الشيطان واحدة ويرخي األخرى ألن العدو
النشاط الظاهري يؤثر فإن إضافة إىل ذلك . عندما يتكاسل املصلي

 باحملافظة على النشاط �على النشاط الباطين أيضا لذلك أمر النيب 
  .واحليوية أثناء القيام بكل حركات الصالة

æëŠ’ÈÛa@ÕíŠĐÛa@ @

 أكره اإلسراف،. وهو طريق أسرف بعض الصوفيون يف األخذ به
وهو أال . ولكن املؤمن يستطيع أن يستفيد من هذه الطريق أيضا

  . معاقبة النفس
كان اجلنيد البغدادي رمحه اهللا من كبار الصلحاء، وكان الشبلي 

 تلميذًا له -  الذي كان واليا على إحدى الواليات –رمحه اهللا 
 يوما يف جملس  الشبلي كان،وكان يف منتهى اإلخالص وخشية اهللا

تقديرا لبعض خلعةً خلع امللك على أحد الزعماء الكبار إذ  امللك
وكان هذا الزعيم مصابا بالزكام . خدماته اجلليلة للملك والدولة

ه، وكان قد نسي إحضار املنديل معه فاستغفل امللك  أنفُسالَف
: استشاط غضبا وقالومسح أنفه باخللعة، ولكن امللك رأى ذلك و

الشبلي رمحه اهللا يراقب كل ذلك، كان ك خللعتنا؟أهذا هو تقدير 
وتأثر تأثرا شديدا بسبب اخلشية اإلهلية يف قلبه حىت أغمي عليه، 
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سأله امللك عن سبب استقالته . فلما أفاق قدم استقالته إىل امللك
لقد منحت هذا الرجل خلعة ولكنه مل يقدرها حق القدر : فقال

يل العقاب الذي فغضبت عليه غضبا شديدا، وأستطيع أن أخت
ر نعم اهللا تعاىل اليت أنعمها عليوأنكر،سأتلقاه إن مل أقد ومل ها ت

مث توجه الشبلي إىل اجلنيد البغدادي رمحه اهللا ورجاه .  عليهاأشكره
لن أقبلك تلميذًا ألنك كنت : قال اجلنيد. أن يقبله تلميذًا عنده

سأل .  تعاىلحبق خلق اهللايف واليتك واليا ولعلك ارتكبت ظلما 
اذهب : وهل من عالج لتدارك تلك األخطاء؟ قال اجلنيد: الشبلي

إىل واليتك واطرق كل باب واسأل اجلميع أن يعفوا عنك أو 
فنفّذ الشبلي طلب اجلنيد حبذافريه.وا منك لظلمكيقتص .  

يروى عن الشبلي رمحه اهللا أنه كان إذا قام يصلي صالة النفل 
عض األفكار عن الصالة أخذ عصا وشعر بالكسل أو مراودة ب

كانت العصا تنكسر من شدة إىل درجة أنْ وضرب ا جسده 
كان يف البداية يضع عنده رزمة كبرية من . الضرب، مث يبدأ صالته

العصي، وكان ذلك غلوا شديدا وأرى أنه ال يرضى به اإلسالم، 
 وأرى أن. ولكنه كان شيئًا يتعلّق بنفسه هو فال أعترض عليه

الطريق األمثل ملعاقبة النفس هو أنه إذا راودته فكرة ما يف الصالة 
، وإذا تلك الفكرةه راودتأثناء قراءا فعليه أن يتذكّر العبارة اليت 
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ه أن عرف ذلك فليِعد القراءة من تلك العبارة، فعندما ترى نفس
 بل ينيب إىل اهللا تعاىل مرة بعد هذا اإلنسان ال خيضع ألوامرها

س وتكف عن تشتيت أفكاره وحتصل له السكينة أَيفستأخرى 
  .والطمأنينة يف الصالة

æëŠ’ÈÛaë@ð…b§a@ÕíŠĐÛa@ @

هم عِن �: وهو طريق عظيم ونافع جدا وهو العمل بقوله تعاىل
 أي أن املؤمنني يعرضون عن أعمال )٤ :املؤمنون( �اللَّغِو معِرضونَ

 اللغو انتابته هواجس وأفكار اخلوض يفعادةُ اللغو، ومن كانت لديه 
ولكنهم لو حاولوا مقاومة هذه األفكار منذ بداية . خالل الصالة

ولكن كثريا من الناس يظلون . اليوم ملا تعرضوا لتشتت األفكار
، يف حني أا ال ١٢يفكرون يف أمور ال طائل منها كالشيخ تشلي

اخلوض يف وجيب أال يسمح أحد لنفسه ب. تسمن وال تغين من جوع
 التفكري يف أمور ويستثىن من ذلك ،مثل هذه األفكار اخليالية والظنية

 أما التفكري يف أمور قد متّت ،ال حرج يف ذلك أبدا، إذ مفيدة ونافعة
  .وانتهت فال فائدة من اخلوض يف التفكري فيها بل هو جهل كبري

                                                           

ر يعم ضرب به املثال ملنردي ويتشلي، شخصية معروفة يف األدب اُأل الشيخ  12
  )جماملتر(. صروحا وقصورا خيالية دون أن يفعل شيئًا على صعيد الواقع
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ومن احلقائق الثابتة أن القوى اإلنسانية تتجه حيثما يوجهها 
احبها، فمن يدع ذهنه يفكر يف األفكار غري املعقولة فلن يعود ص

لذلك جيب منع الذهن من . األمور املعقولةيف قادرا على التركيز 
اخلوض يف أفكار اللغو وتعويده على التفكري يف األمور السامية 

فلو سعيتم على هذا النحو لوجدمت أن طبائعكم أخذت . واملفيدة
واعلموا أنه من اللغو ومن . ألمور املفيدة دومامتيل إىل التفكري يف ا

فلن .  من شغلبني يديهأن يسرح  املرء بفكره بعيدا عما غري املفيد 
مييل ذهن املصلي أثناء الصالة إىل هنا وهناك إذا كان قد عود نفسه 

   .على التفكري يف األمور املفيدة

æëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

لى بلوغ أمسى درجات وهو طريق عظيم أيضا ويساعد ع
 أَنْ تعبد :قَالَما اإلحسان؟ : �لقد سئل الرسول الكرمي . الروحانية

اكري هفَِإن اهرت كُنت فَِإنْ لَم اهرت ككَأَن البخاري، كتاب . (اللَّه
اإلميان، باب سؤال جربيل النيب عن اإلميان واإلسالم واإلحسان 

  )وعلم الساعة
ف العبد بني يدي اهللا تعاىل للعبادة وكأنه يراه، أو على أي أن يق

روا فإذا قمتم إىل الصالة فاستحِض. األقل يشعر بأن اهللا تعاىل يراه
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هذا املشهد أمام أعينكم وكأنكم واقفون يف حضرة اهللا تعاىل ترونه 
ليس بشكله وصورته بل جبالله وعظمته، وهكذا تترسخ يف أمامكم، 

اىل وجربوته، وتدرك النفس أنه جيب عليها أن ال القلب عظمة اهللا تع
وبعد كل ذلك إن مل تتمكنوا من رؤية .  يف هذه احلالةتفعل أي لغٍو

نوا بأن اهللا تعاىل يراكم وهو مطّلع اهللا تعاىل على النحو املذكور فأيِق
فلرياقب اإلنسان هل قلبه أيضا يتبع لسانه . على مجيع أفكار قلوبنا

 النيب يقول.  هللا أم إنه مستغرق يف أفكار أخرىعندما يقول احلمد
� : نثُمدحِن لَا ييتكْعلَّى راُهللاص غَفَر هفْسا نِفيِهم  ِمن مقَدا تم لَه 

  )البخاري، كتاب الوضوء. (ذَنِبِه
الحظوا اآلن، كم حيظى من العظمة والفضل من حيظى مبثل هذه 

 أن التوجه واخلشوع بني يدي اهللا تعاىل ومن هنا ندرك! احلالة دوما
كما ينبغي أال تستهينوا ذه الطرق اليت . ليس بأمر بسيط أبدا

كاملة أخربتكم ا بفضل اهللا تعاىل ومنته بل ينبغي العمل ا 
   .واعلموا أنكم إذا عملتم ا فتنالون بركات عظيمة

ه اإلنسان إىل ويف التسليم الذي تنتهي الصالة به إشارة عجيبة تنب
يقول السالم عليكم املرء انقطاعه إىل اهللا يف الصالة، وذلك ألن 

قْعندما يم من مكان ما، فكأن املؤمن يعين من قوله السالم عليكم د
ورمحة اهللا أنين كنت قد ذهبت إىل حضرة اهللا تعاىل من أجل إظهار 
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. محةالعبودية له، واآلن عدت من عنده وجئت لكم منه بالسالم والر
ولكن ملا كان هذا الشخص موجودا يف مكانه جبسمه فال يراد من 

 أن روحه كانت ساجدة على أعتاب اهللا تعاىل، :كالمه إال هذا املعىن
  . كان غائبا عن هذا العامل ومنقطعا عنهوكأنهيف العبادة منشغلًا وكان 

باختصار، يدل التسليم عند اية الصالة على أنه ينبغي على 
ن أن حيفظ صالته من خالل اخلشوع واحلضور فيها ألنه يكون املؤم

وهم �: حاضرا بني يدي اهللا تعاىل، وإىل هذا أشار اهللا تعاىل بقوله
 أي أن املؤمنني حيافظون )٩٣ :اَألنعام( �علَى صلَاِتِهم يحاِفظُونَ

على صلوام، وهذا يعين أن الشيطان يريد إفساد صلوام ولكنهم 
 جاهدا فعلى كل واحد أن يسعى. ا من هجماتها وحيفظوينقذو

للمحافظة على صالته، وينبغي أن يشعر لدى قيامه إىل الصالة 
ر مى صالته بشن كانوا وكأنه وقف بني يدي اهللا تعاىل، وإذا أ
حفالسالم على ميينه ويساره بأنه قد جلب هلم من اهللا تعاىل ت 

يف أحاديث نفسه وال يقف مشغولًا ولكن على من يظل . والرمحة
: لدى قوله سيكون كاذبار يف أنه بني يدي اهللا حقيقةً أن يفكّ

أنه قد عاد  بذلك إخبار الناس السالم عليكم ورمحة اهللا، إذ إنه يريد
  .أصلًامن حضرة اهللا تعاىل يف حني أنه مل يذهب إىل هناك 
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٩٧

اوموه ألنه حافظوا على صلواتكم وصدوا هجمات الشيطان عنها وق
واعلموا أنكم لو صارعتموه طول . يريد إبعادكم عن اهللا تعاىل

صالتكم ومل ختضعوا له فإن اهللا تعاىل يعدكم حاضرين بني يديه، 
ولكنكم إذا خضعلذلك ينبغي . هتم للشيطان فسريفع اهللا تعاىل عنكم يد

  . املنوالأال تتركوا املقاومة ألنكم األعلون يف النهاية إذا بقيتم على هذا

ðŠè¦a@Š×ˆÛa@ @

لقد ذكرت إىل اآلن ثالثة أنواع من الذكر اإلهلي؛ أوهلا الصالة، 
سن املداومة ، وثالثها األذكار األخرى اليت تثانيها القرآن الكرمي

وبقي أن .  ويستحسن أن خيلو ا املؤمن، الصالةإىل جانبعليها 
ا وهو ما يا واحدالس أو بانذكر نوعجلهر،  وله طريقانذكر يف ا:  

Þëþa@ÕíŠĐÛa@ @

املؤمنني قدرات اهللا إخوانه هو أن يذكر املؤمن كلما اجتمع مع 
من اخلوض يف أمور تافهة والغية، بدلًا تعاىل وجالله ومننه وأياديه 

 يبعث على صفاء أن يتذاكروا آيات اهللا تعاىل ألن ذلكفعليهم 
.  هذه األحاديثمثلت طيبة وصاحلة من القلب الذي يتلقّى تأثريا

 أنه خرج من بيته يوما إىل �ولقد روي عن الرسول الكرمي 
املسجد فوجد بعض الناس مشغولني يف صالم وبعضهم جيلسون يف 
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٩٨

 معهم �جلس النيب . يتجاذبون أطراف األحاديث الدينيةوحلقة 
  .عملكم هذا أفضل مما يقوم به اآلخرون: ما معناه وقال

اجلهري يفضل أحيانا على الذكر ويتضح من هنا أن الذكر 
ولكن .  ضروري يف وقتهاخلفيألن الذكر " أحيانا"لقد قلت . السري

 الذكر اجلهري ألنه بواسطة تبادل كان الناس جمتمعني أفادهمإذا 
املؤمنني جتارم الروحية يفيدون ويستفيدون، ويف مثل هذه املناسبات 

ودرس القرآن الكرمي . خلفيا بالذكر قد يبعث على الرياء تفرد أحٍد
أيضا يدخل ضمن هذه األذكار اجلهرية واخلطب الدينية وإلقاء 

  .اخلطب يف مجوع املؤمنني أيضا يدخل يف الذكر اجلهري

ïãbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

والنوع الثاين هلذا الذكر اجلهري هو ما ميكن القيام به يف جمالس 
أو تشويها سالم لقد اقترف أهل األديان كلها ما عدا اإل. املعارضني

 اهللا تعاىل يف جمالسهم ذكر وصفنقصا يف صفات اهللا تعاىل، فإن 
بصفاته احلقيقية اجلليلة وبكل ما تتسم من جالل وعظمة هلو أيضا 

دخل يف الذكر، وذلك لقوله تعاىلي :� ثِّردا الْمها أَيي* ِذرفَأَن قُم * 
رفَكَب كبرا قد أُمرنا بإنذار الناس من عذاب  فهن)٤-٢املدثر ( �و

إن التكبري من الذكر . اهللا تعاىل باإلضافة إىل ذكر عظمته وتكبريه
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فذكر صفات اهللا تعاىل أمام أهل األديان األخرى وإثباا . اإلهلي
وهو ما أشري إليه يف سورة . بسرد األدلة أيضا من الذكر اإلهلي

. )٢ :األعلى( �بك الْأَعلَىسبِح اسم ر�األعلى اليت تبدأ بـ 
 قد وصف اهللا )١٠ :األعلى( �فَذَكِّر ِإنْ نفَعِت الذِّكْرى�: وبقوله

  .تعاىل هذا العمل املذكور بالذكر

@@ï�⁄a@Š×ˆÛa@†öaìÏ@ @

إن أعظم . واآلن أنتقل إىل سرد بعض الفوائد من الذكر اإلهلي
.  على مرضاة اهللاحلصولهي من الذكر اإلهلي فائدة جينيها املؤمن 

وهذا ال يعين أنه عمل صاحل مثل األعمال الصاحلة األخرى فيؤدي 
، كال، بل يرضى به اهللا تعاىل على  كغريهإىل نيل رضى اهللا تعاىل

وجه اخلصوص، وذلك ألنه كلما كان العمل كبريا كان جزاؤه 
، )٤٦ :بوتالعنك( � أَكْبرولَِذكْر اِهللا�: يقول اهللا تعاىل. كبريا أيضا
 الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت جناٍت تجِري ِمن تحِتها وعد اُهللا�: وقال أيضا

 ِت عدٍن وِرضوانٌ ِمن اِهللالْأَنهار خاِلِدين ِفيها ومساِكن طَيبةً ِفي جنا
راكَ وهنا ذَ)٧٢ :التوبة( �أَكْبال . ر أن رضوان اهللا أكرب أيض
جازجازى جبزاء أكربى العملُيوقد دلّ .  األكرب جبزاء أصغر بل ي

يف كلتا اآليتني أن رضوان اهللا يف احلقيقة جزاء لذكر " أكرب"وصف 
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١٠٠

ولقد ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية إنعامات خمتلفة مث أخربنا بقوله . اهللا
كل ما ذكر  أن الرضوان شيء خمتلف عن � أَكْبروِرضوانٌ ِمن اِهللا�

واحلق أن أكرب جائزة ميكن أن يتلقاها املرء . وهو أكرب من كل شيء
ولقد أوصانا اهللا تعاىل بالذكر اإلهلي . اهللا تعاىلعنه هي أن يرضى 

  .إذا كنا نريد أن حنظى ذا اإلنعام الكبري وهو رضوان من اهللا

òîãbrÛa@ñ†öbÐÛa@ @

الَِّذين  �: عاىل هي أن الذكر يبعث على طمأنينة القلب، لقوله ت
طْمتوا ونِبِذكِْر اِهللا أَلَا ِبِذكِْر اِهللاآم مهقُلُوب ِئنالْقُلُوب ِئنطْمت � 

فلماذا يا ترى حتصل للقلوب الطمأنينة بذكر اهللا . )٢٩ :الرعد(
تعاىل؟ ذلك ألن اإلنسان يتعرض للقلق واالضطراب عندما يظن أنه 

بته، ولكنه لو علم أن هناك عالجا على وشك اهلالك مبصيبة أصا
فمن يذكر اهللا تعاىل موقنا أنه ميلك . لكل مصيبة ونائبة فلن يقلق

قوات وقدرات ال تعد وال حتصى ويقدر على إزالة كل نوع من 
النوائب واملصائب، فيقول لن أخاف ولن أقلق ما دام حمبويب وإهلي 

ا تسكن نفسه هو هذا احملبوب القادر على درء كل مصيبة، وهكذ
  .وحتصل له الطمأنينة
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١٠١

òrÛbrÛa@ñ†öbÐÛa@ @

هي أن اهللا تعاىل يتخذ الذاكر وليا له، ويذكره عنده وهو ال يزال 
فَاذْكُروِني أَذْكُركُم واشكُروا ِلي ولَا �: يف هذه الدنيا، لقوله تعاىل

هم  قبولُ إال هنا املؤمنني اِهللا ذكروال يعين، )١٥٣ :البقرة (�تكْفُروِن
هم إىل  الدنيا بعض الناس دعوت ملوِكيعين ِذكره، فكما يف حضرِت

  .القصر، كذلك يفعل اهللا تعاىل مبن يريد أن يقربه إليه

@òÈiaŠÛa@ñ†öbÐÛa@ @
هي أن ذكر اهللا تعاىل ينهى اإلنسان عن السوء واملنكر، وذلك 

 وأَِقِم الصلَاةَ ِإنَّ الصلَاةَ اتلُ ما أُوِحي ِإلَيك ِمن الِْكتاِب�: لقوله تعاىل
 � يعلَم ما تصنعونَ والْمنكَِر ولَِذكْر اِهللا أَكْبر واُهللاتنهى عِن الْفَحشاِء

، وكما وضحت أن الصالة أيضا ذكر اهللا تعاىل، )٤٦ :العنكبوت(
 ألن فثبت أن ذكر اهللا تعاىل ينهى عن الفحشاء واملنكر، ولكن ملاذا؟
  دمغهذكر اهللا تعاىل شيء ثقيل فإذا قذفنا به على رأس الشيطان

  .أودى به فلن يعود حيرض على السيئاتو

ò�ßb¨a@ñ†öbÐÛa@ @
هي احلصول على ثبات القلب وروح الصمود، فبذكر اهللا تعاىل 

يا �: يظل املؤمن صامدا ومتصديا وال يقبل اهلزمية، كما قال تعاىل
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١٠٢

ا الَِّذينهِفئَأَي موا ِإذَا لَِقيتنوا اَهللا آماذْكُروا وتةً فَاثْب لَّكُما لَعكَِثري 
ها املسلمون إذا خرجتم للقاء  أي يا أي)٤٦ :اَألنفال( �تفِْلحونَ

ا، عدوا فاذكروا اهللا تعاىل كثريأقوى منكم وأكثر منكم جند 
بالفرار وستكون النتيجة أن العدو لن يصمد أمامكم بل سيلوذ 

  .وستظفرون بالفتح عليه

ò�…b�Ûa@ñ†öbÐÛa@ @

 اهللا تعاىل خملصا ويذكر اهللا تعاىل بصدق  ذاكرهي أنه إذا كان
أيضا ثابت من اآلية وهذا القلب فإنه يفلح يف مرامه وحيقّق أهدافه، 

: الكرمية اليت تلوا ضمن الفائدة اخلامسة، يقول اهللا تعاىل فيها
  .)٤٦ :اَألنفال( �ِثريا لَعلَّكُم تفِْلحونَ كَواذْكُروا اَهللا�

òÈib�Ûa@ñ†öbÐÛa@ @

أن املؤمن سيدخل بواسطته ضمن أولئك السبعة الذين يظلهم اهللا 
سنن الترمذي، أبواب : انظر. (تعاىل يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله
وأحد هؤالء السبعة املذكورين ) الزهد، باب ما جاء يف احلب يف اهللا

 سيكون ذلك �يقول النيب .  اهللا تعاىليث النبوي هو ذاكريف احلد
اليوم فظيعا حبيث يكون األنبياء أيضا خائفني، وسيبدي اهللا تعاىل يف 

ضون أمامه، ع األشرار يعري ألن مج، مثله قطمل يبِدغضبا ذلك اليوم 
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وتدنو الشمس منهم دنوا كثريا، ففي مثل هذه احلالة ما أسعده من 
  !حيظى بظل اهللا تعاىلك الذي ذلشخص 

òäßbrÛa@ñ†öbÐÛa@ @

إن مجيع األدعية . هي أن الذاكر يصبح مستجاب الدعوات
هذه لُالواردة يف القرآن الكرمي مسبوقة بالتسبيح والتحميد، وأو 

 الرحمِن ِبسِم اِهللا�:  بقوله� الفاحتة اليت استهلّها األدعية سورةُ
 ماِلِك يوِم * الرحمِن الرِحيِم * رب الْعالَِمني الْحمد ِللَِّه* الرِحيِم 

ِإياك نعبد وِإياك �:  مث بعد ذلك قال)٤-١ :الفاحتة (�الديِن
ِعنيتسن� مث . نصفه اآلخروللعبد نصف هذه اآلية له تعاىل  وخيص

ين أَنعمت علَيِهم غَيِر  ِصراطَ الَِّذ*اهِدنا الصراطَ الْمستِقيم �: ذكر
الِّنيلَا الضو ِهملَيوِب عضغوهكذا فقد )٧-٦ :الفاحتة (�الْم 

ونرى يف حياتنا الدنيوية . استهلها اهللا تعاىل بالذكر مث ذكر الدعاء
أيضا أن من يسأل الناس ويستجديهم يسبق سؤاله مبدح املسئول 

وعليه فقبل وقوف املرء بني يدي اهللا . والثناء عليه مث يقدم مسألته
لقد دعا . تعاىل ينبغي أن يقر بقدرة اهللا تعاىل ويعترف بعجزه وضعفه

لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت �:  لنفسه على هذه الشاكلة حني قال�يونس 
الظَّاِلِمني ِمن تي كُنِإن كانحبح اهللا )٨٨ :األنبياء( �سأي أنه سب 
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١٠٤

 عن اهللا �يقول النيب .  البداية مث عرض عليه حالتهتعاىل ومحده يف
من شغلَه الْقُرآنُ وِذكِْري عن مسأَلَِتي أَعطَيته أَفْضلَ ما أُعِطي : �

اِئِلنيا الترمذي، أبواب فضائل القرآن عن رسول اهللا، . (الساب مب
 ِبياَءةُ النِقر تكَان فاَء كَيج�(فهم من هذا احلديث أن ، ال ي
الفاحتة اليت  يفبل قُِرن الذكر بالدعاء الذكر يغين عن الدعاء، كال، 

هي أم القرآن، كما علّمنا دعوات كثرية يف القرآن الكرمي 
فمعىن احلديث هو أن اهللا تعاىل يعطي . واألحاديث النبوية الشريفة

 عاىل، اهللا ت فيه يذكردعائه وقتا خيصص منأكثر للداعي الذي 
  . الذي يقتصر على الدعاءمقارنةً مع

òÈ�bnÛa@ñ†öbÐÛa@ @

ر �ر ذنوبه، لقول النيب غفَهي أن من يذكر اهللا تعاىل تإن من كب 
 . لَه ذُنوبه وِإنْ كَانت ِمثْلَ زبِد الْبحِرغَفَر اُهللاهللا ومحده وسبحه 

وى إىل الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما جاء يف الدعاء إذا  أ(
  ١٣)فراشه

                                                           

عن أَِبي سِعيٍد رِضي اللَّه عنه عن :  نص ما ورد يف املرجع املذكور كالتايل  13
من قَالَ ِحني يأِْوي ِإلَى ِفراِشِه أَستغِفر اللَّه الْعِظيم : النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ

 يالْح وِإلَّا ه ِإنْ الَِّذي لَا ِإلَهو هوبذُن لَه اللَّه اٍت غَفَررِه ثَلَاثَ مِإلَي وبأَتو ومالْقَي
كَانت ِمثْلَ زبِد الْبحِر وِإنْ كَانت عدد ورِق الشجِر وِإنْ كَانت عدد رمِل عاِلٍج 
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١٠٥

ñŠ‘bÈÛa@ñ†öbÐÛa@ @

هي أن عقل الذاكر يشحذ ويستنري حبيث تنكشف عليه معارف 
ِإنَّ ِفي خلِْق �: ونكات تثري حريته أحيانا، وذلك لقوله تعاىل

 *السماواِت والْأَرِض واخِتلَاِف اللَّيِل والنهاِر لَآياٍت ِلأُوِلي الْأَلْباِب 
 ِقياما وقُعودا وعلَى جنوِبِهم ويتفَكَّرونَ ِفي خلِْق رونَ اَهللالَِّذين يذْكُا

 ذَابا عفَِقن كانحباِطلًا سذَا به لَقْتا خا منبِض رالْأَراِت واومالس
  .)١٩٢-١٩١ :آل عمران (�الناِر

ñŠ’Ç@òí…b§a@ñ†öbÐÛa@ @

 فيما �، وذلك لقول النيب هي أن التقوى تتولّد يف قلب الذاكر
فَِإنْ ذَكَرِني ِفي نفِْسِه ذَكَرته ِفي : " أنه قال�يروي عن ربه 

 وِإنْ تقَرب ، وِإنْ ذَكَرِني ِفي ملٍَإ ذَكَرته ِفي ملٍَإ خيٍر ِمنهم،نفِْسي
 ،ي ِذراعا تقَربت ِإلَيِه باعا وِإنْ تقَرب ِإلَ،ِإلَي ِبِشبٍر تقَربت ِإلَيِه ِذراعا

البخاري، كتاب التوحيد، باب ...... (وِإنْ أَتاِني يمِشي أَتيته هرولَةً
  )وحيذّركم اهللا نفسه: قول اهللا تعاىل

                                                                                                                              

يناِم الدأَي ددع تِإنْ كَانوات، باب ما جاء يف الدعاء الترمذي، أبواب الدع. (او
  )املترجم (.)إذا آوى إىل فراشه
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١٠٦

، فمثالً إذا ِإنْ ذَكَرِني ِفي نفِْسِه ذَكَرته ِفي نفِْسي: يقول اهللا تعاىل
الطهارة بأنت أيضا ِلتفُز : ، يقول اهللا تعاىل أيضاهللاسبحان ا: قال العبد

مث . والعفة، وإذا قال اهللا تعاىل حلدوث شيء فإنه ال بد أن يتم ويكون
، أي أنين وِإنْ ذَكَرِني ِفي ملٍَإ ذَكَرته ِفي ملٍَإ خيٍر ِمنهم: قال تعاىل

  . الناس لتقواهأُعلي ذكر هذا العبد بني املتقني والصاحلني، فيشهد

@òîãbrÛa@ñ†öbÐÛañŠ’Ç@ @

هي أن ذكر اهللا تعاىل ينمي حمبة اهللا، وذلك ألن اإلنسان يأنس 
أنه حيب القرية أو إىل درجة كان على عالقة معه كل حني مبن 

فإذا دأب املرء على ذكر اهللا تعاىل صباح مساء . املدينة اليت يقطنها
 تعاىل ستزداد يف قلبه ويف كل مناسبة ومرحلة فال بد أن حمبة اهللا

  .رويدا رويدا
هذه هي الفوائد من ذكر اهللا تعاىل اليت أمجلتها لكم، وأدعو اهللا 

  .تعاىل أن يوفقين وإياكم لالستفادة منها، آمني
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